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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     5555    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de     2016201620162016
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

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

Secretari general

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde: Molt bona tarda a tots i a totes. Ple en 31 de maig i a més a més en un dimarts, com és 
habitual, però 31 de maig és recordar les víctimes del bombardeig, és recordar que aquestes hores, 
avui fa 78 anys, els nostres carrers, les nostres places, estaven destrossades, el nostre hospital ple, el 
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cementiri ple de cadàvers, i jo crec que no podem començar un Ple un 31 de maig sense recordar les 
víctimes, plorar les víctimes, comprometre'ns com a ciutat en la construcció d'un món diferent, d'un 
món en què les bombes no siguin possibles i en el que la paraula sigui el gran instrument. El món 
necessita la paraula, aquest és l'instrument, i ben segur l'educació és l'eina i l'esperança per construir 
aquest futur millor. 31 de maig, m'agradaria que constes en acta que per nosaltres, per la ciutat, és un 
dia molt especial, i que també dedicarem, volem dedicar aquest inici de Ple en el compromís en la 
lluita per la pau, en el nostre entorn més immediat, i en el conjunt del món.

 

Alcalde: En tot cas ens toca ara aprovar l'acta de la sessió del 26 d'abril, si és que no hi ha cap 
observació quedaria aprovada.  

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     26262626    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL 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 26 d'abril de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 

Alcalde: Passem al punt 2 i 3 que són els que fan referència al control i la fiscalització pel Ple dels 
òrgans de govern, 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    14141414    AAAA    17171717    ,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    5555,,,,    12121212,,,,    19191919    IIII    26262626    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2016201620162016    
,,,,RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

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

La senyora Maria Oliver i el senyor Eduard Navarro s 'incorporen a la sessió. 

Alcalde: Bé, no hi ha cap observació, endavant, 

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

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

Alcalde: Moltes gràcies, passem ara a la Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i 
Comunicació, el primer punt és un punt molt formal, atès que s'han convocat eleccions generals pel 
proper 26 de juny, es tracta que el Ple aprovi el mètode i alhora posa en funcionament, tot el procés de 
designació de les persones que han de presidir el procés a les taules electorals, senyor Secretari, si 
explica el procés.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I     
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE    
PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS,,,,    PER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALS    
2016201620162016,,,,    QUE SQUE SQUE SQUE S''''HAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIA     26262626    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2016201620162016

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

El Butlletí Oficial de l'Estat núm. 107, del dia 3 de maig de 2016, publica el Reial Decret 184/2016, de 
3 de maig, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, 
establint-se com a data de celebració d'aquestes eleccions el dia 26 de juny de 2016.

L'art. 26 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que la 
formació de les Meses electorals es competència dels Ajuntaments en ple sota la supervisió de les 
Juntes Electorals de Zona.

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

I l'apartat 4 del mateix article anterior de la Llei orgànica 5/1985, diu que el sorteig esmentat s'ha de 
realitzar entre els dies vint-i-cinc i vint-i-novè posteriors a la convocatòria; és a dir, tenint en compte la 
data de convocatòria que s'ha fet esment, el sorteig s'ha de celebrar entre els dies 28 de maig i 1 de 
juny de 2016.

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

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

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

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

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Procedir al sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció censal 
electoral corresponent, per designar el President i els Vocals que han de formar part de les meses 
electorals en les Eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016, mitjançant el 
mecanisme de l'atzar amb una "extracció de boles" d'una borsa que conté boles del 0 al 9, seguint els 
criteris establerts en l'art. 26.2 i 3 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, i seva modificació per  la Llei orgànica núm. 2/2011, de 28 de gener:

1.  Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s 'iniciarà la designació del primer component de la mesa, que serà el de 
President titular. Núm. sortit: 7 3 07 3 07 3 07 3 0
2.  I una segona extracció de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents. Núm. sortit:    0 80 80 80 8
3.  En el supòsit d'acceptació d'excuses de membres d'alguna mesa electoral, es procedirà a la 
designació de nous membres partint en aquest cas, de la persona estigui immediatament posterior a 
la designada com a segon suplent del segon vocal i comptant el número que hagi resultat escollit en 
l'apartat anterior.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Designar a les persones que es relacionen a l'annex d'aquest acord, com a membres de les 
Meses Electorals que s'hauran de constituir el proper diumenge dia 26 de juny de 2016 per les 
Eleccions al Congrés de Diputats i al Senat, com a resultat del sorteig esmentat en l'antecedent 
anterior.

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

Alcalde: Molt bé, en tot cas procedim. Bé, en tot cas a la Junta de Portaveus hem decidit que la 
Regidora de Joventut, que ho va fer molt bé a l'anterior procés i que va fer feliç a moltes persones, 
avui torni a fer feliç a molta gent, endavant.

Senyora Rodríguez: El número 7, el número 3 i el numero 0

Senyora Rodríguez: El 0. El 8. 

Alcalde: Molt bé. En tot cas, a partir d'aquí el senyor Secretari ja ha explicat el procediment ,

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde:  Passaríem al punt número 5, que és un punt de tràmit, és simplement aprovar la modificació 
de l'acord de Ple de data 1 de juliol del 2015, pel que fa al nomenament d'alguns representants 
municipals, endavant,

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATA    
1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2015201520152015    DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOS    
ÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMES
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El Secretari explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

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

En data de 19 de maig de 2016, amb número de registre d'entrada 20160010541, el Grup Municipal de 
Crida-CUP sol·licita que es modifiqui el nomenament d'un representant municipal corresponent al seu 
Grup Municipal, en la persona relacionada:

Consell C Normalització Lingüística V.O Sergio del Valle Arrabal
Consell de la Salut Laia Izquierdo Pintado

Fonaments jurídics

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la modificació de l'acord del Ple de data 1 de juliol de 2015, referida als representants 
dels Grup Municipal CpG-CUP-PA sol·licitats:

REPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMES

Consell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès OrientalConsell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès OrientalConsell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès OrientalConsell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental

President: Alcalde de Granollers
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals: 
PSC-CP (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Josep Jodar i Escalada
ERC-AG-AM  (1) - Àlex Mir i Romero
C's (1) - Arlix Ramón Colmenarez Durán
CpG-CUP-PA (1) - Aleix Vidal
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Sergio del Valle Arrabal, en substitució del senyor Aleix Vidal, pel Grup Municipal 
CpG-CUP-PA

Consell deConsell deConsell deConsell de     la Salutla Salutla Salutla Salut

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

Designar la senyora Laia Izquierdo Pintado, en substitució de la senyora Àngels Vendrell, pel Grup 
Municipal CpG-CUP-PA

SegonSegonSegonSegon.  Autoritzar a la Secretaria per fer una refosa de les delegacions a efectes informatius .
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TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-        Notificar aquest acord a les persones designades en representació del Grup Municipal per a 
formar part dels consells indicats i a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest 
moment. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Moltes gràcies, per tant aprovem aquest punt i passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Govern i Economia, el punt número 6, és un dictamen en el qual es dóna compte de l'Informe 
d'Intervenció general sobre els compliments dels objectius d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera. Endavant senyor Secretari, 

 

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERALDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERALDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERALDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL    
SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DSOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D''''ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA IESTABILITAT PRESSUPOSTARIA IESTABILITAT PRESSUPOSTARIA IESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I    
SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTSOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTSOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTSOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST    2015201520152015    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    DEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERS,,,,    DELS CONSORCISDELS CONSORCISDELS CONSORCISDELS CONSORCIS    
MONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTEROMONTSERRAT MONTERO,,,,    TELEDIGITAL GRANOLLERS I GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈSTELEDIGITAL GRANOLLERS I GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈSTELEDIGITAL GRANOLLERS I GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈSTELEDIGITAL GRANOLLERS I GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS    
ORIENTALORIENTALORIENTALORIENTAL,,,,    AIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALSAIXÍ COM DELS COMPTES ANUALS    2014201420142014    DE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALSDE LES SOCIETATS MUNICIPALS    
GRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS SGRANOLLERS PROMOCIONS S....AAAA....,,,,    GRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA SGRANOLLERS ESCENA S....LLLL....,,,,    GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUAL    
SSSS....LLLL....,,,,    LLLL''''EEEE....PPPP....EEEE....    GRANOLLERS MERCAT I LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SGRANOLLERS MERCAT I LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SGRANOLLERS MERCAT I LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SGRANOLLERS MERCAT I LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ S....LLLL;;;;    I AI AI AI A    
DONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE L''''INFORME DINFORME DINFORME DINFORME D''''INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUSINTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS    
DDDD''''ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALSESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DELS COMPTES ANUALS    
2015201520152015    DE LA SOCIETAT SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL SDE LA SOCIETAT SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL SDE LA SOCIETAT SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL SDE LA SOCIETAT SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL S ....AAAA....

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

En data 17 de maig de 2016 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost 2015 de 
l’Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis  Montserrat 
Montero, Teledigital Granollers i Gestió de residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 
2014 de les societats municipals Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L., Granollers 
Audiovisual S.L., l’E.P.E Granollers Mercat i la societat Vallès Oriental Televisió S .L. 

En data 17 de maig de 2016 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels comptes anuals 2015 de la societat SERVEIS 
AMBIENTALS DEL VALLES ORIENTAL S.A.

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

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera  (LOEPSF).

L' Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, estableix la 
necessitat que els informes sobre l'estabilitat pressupostària siguin tramesos al Ple de la Corporació 
per a la seva comprovació.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Donar compte de l'informe de la Intervenció General que es transcriu literalment :

INFORME  D’INTERVENCIÓINFORME  D’INTERVENCIÓINFORME  D’INTERVENCIÓINFORME  D’INTERVENCIÓ     
sobre el compliment dels requisits de la Llei orgànicasobre el compliment dels requisits de la Llei orgànicasobre el compliment dels requisits de la Llei orgànicasobre el compliment dels requisits de la Llei orgànica    2222////2012201220122012,,,,    dededede    27272727    d’abrild’abrild’abrild’abril ,,,,    d’Estabilitatd’Estabilitatd’Estabilitatd’Estabilitat     
Pressupostària i Sostenibilitat Financera en la Liquidació del PressupostPressupostària i Sostenibilitat Financera en la Liquidació del PressupostPressupostària i Sostenibilitat Financera en la Liquidació del PressupostPressupostària i Sostenibilitat Financera en la Liquidació del Pressupost     2015201520152015....

El motiu de realització d’aquest informe es verificar que la liquidació del pressupost 2015 de 
l’Ajuntament de Granollers i les seves unitats institucionals públiques dependents classificades 
segons la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacional i Regionals de la Unió 
Europea, compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, donant 
compliment al que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’estabilitat pressupostària. 

Així mateix en compliment del previst en l’article 32 i la disposició addicional sisena de la LOEPSF en 
l’informe s’identificarà el possible destí del superàvit de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 
de l’Ajuntament de Granollers i les seves unitats institucionals públiques dependents classificades 
dins del sector Administracions Públiques, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu 
de Comptes Nacional i Regionals de la Unió Europea

1) ENTITATS CLASSIFICADES DINS DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AENTITATS CLASSIFICADES DINS DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AENTITATS CLASSIFICADES DINS DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AENTITATS CLASSIFICADES DINS DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A     
EFECTES SECEFECTES SECEFECTES SECEFECTES SEC

L’Inventari d’ens del Sector Públic Local, format i gestionat  pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, conté per cada entitat local informació sobre la seva naturalesa jurídica i fonts de 
finançament de les seves entitats dependents, així com la seva classificació institucional com 
administració pública, societat no financera o institució financera, d’acord amb la definició i delimitació 
del Sistema Europeu de Comptes aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell de 25 de juny de 
1996. De l’Ajuntament de Granollers hi consten:

· Entitats classificades com Administracions Públiques (art.2.1 LOEPSF i art.4.1 RD 1463/2007): 
Des del mes de desembre de 2014 en el citat inventari d’Ens del Sector Públic Local hi consten com 
unitats institucionals públiques dependents de l’Ajuntament de Granollers, classificades dins del 
sector Administracions Públiques d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de 
Comptes Nacional i Regionals de la Unió Europea, les següents entitats:

1. Ajuntament de Granollers (AAPP)
2. Patronat del Museu (AAPP)
3. Granollers Promocions S.A. (AAPP) 
4. Granollers Escena S.L. (AAPP) 
5. EPE Granollers Mercat (AAPP)
6. Granollers Audiovisual S.L. (AAPP) 
7. Consorci Educació Especial Montserrat Montero (AAPP)
8. Consorci    Teledigital Granollers (AAPP)
9. Consorci    de Gestió de residus del Vallès Oriental  (AAPP)
10. Vallès Oriental Televisió S.L.  (AAPP)

· Entitats dependents no classificades (art.2.2 LOEPSF i art.4.2 RD 1463/2007): Des del mes de 
desembre de 2014 en el citat inventari d’Ens del Sector Públic Local hi consta com unitat institucional 
pública dependent de l’Ajuntament de Granollers la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental 
S.A. participada majoritàriament pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, encara que 
està pendent que la Intervenció General de l’Estat procedeixi a la seva classificació o bé en el sector 
d’Administracions públiques o en el de societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació 
del Sistema Europeu de Comptes Nacional i Regionals. L’anàlisi sobre el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la societat Serveis Ambientals del Vallès 
Oriental S.A. es tractarà en informe independent apart.
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2) ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

Els càlculs per tal de verificar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponents  a la liquidació del comptes de l’exercici 2015, de  les entitats dependents de 
l’Ajuntament de Granollers classificades dins del sector Administracions Públiques  a efectes SEC, 
s’han realitzat a partir de la documentació continguda en els expedients següents:

ENTITAT concepte  òrgan da ta  
RESULTAT 

TOTAL

RESULTAT 
Operacions no 

financeres
AJUNTAMENT 
GRANOLLERS

Liquidació pressupost  2015
Resolució Alcalde 

1420/16
08/03/2016 7.188.660,99 9.386.306,91

PATRONAT MUNICPAL 
DEL MUSEU

Liquidació pressupost  2015
Resolució Alcalde 

1421/16
08/03/2016 87.076,85 55.024,99

CONSORCI EDUCACIÓ 
ESPECIAL M. MONTERO

Liquidació pressupost  2015 Resolució President 29/02/2016 -299.092,92 -340.280,53

CONSORCI TELEDIGITAL 
GRANOLLERS

Liquidació pressupost  2015 Resolució President 14/03/2016 1.906,03 1.906,03

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS V. ORIENTAL

Liquidació pressupost  2015 Resolució President 22/04/2016 260.674,90 -3.860.435,66

GRANOLLERS 
PROMOCIONS S.A.

Formulació dels com ptes 
anuals 2015

Consell Administració 17/05/2016 360.782,55 360.782,55

GRANOLLERS        
ESCENA S.L.

Formulació dels com ptes 
anuals 2015

Consell Administració 14/04/2016 -10.419,30 -10.419,30

EPE GRANOLLERS 
MERCAT

Formulació dels com ptes 
anuals 2015

Consell Administració 31/03/2016 47.160,68 47.160,68

GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL S.L.

Formulació dels com ptes 
anuals 2015

Consell Administració 28/04/2016 -364.725,65 -364.725,65

VALLÈS ORIENTAL 
TELEVISIÓ S.L.

Formulació dels com ptes 
anuals 2015

Consell Administració 14/03/2016 -626.423,10 -626.423,10

 

3) NORMATIVA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIANORMATIVA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIANORMATIVA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIANORMATIVA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Normativa comunitària
· Reglament 2223/1996, del Consell, Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
· Manual del SEC sobre el dèficit públic i el deute públic de EUROSTAT

Normativa estatal
· Article 135 Constitució Espanyola.
· RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 

18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les EELL. 
· Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera  (LOEPSF).
· Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 

subministrament de informació previstes en la LOEPSF.

Manuals i Guies MINHAP i IGAE
• Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals elaborat 
per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.
• Guia pel càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el Pla 
general de comptabilitat privada o algunes de les seves adaptacions sectorials, elaborada per la 
Intervenció General d’Administració de l’Estat.
• Guia per la determinació de la regla de la despesa (article 12 de LOEPSF) per les Corporacions 
Locals elaborada per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.

Normativa autonómica (Generalitat de Catalunya)
• Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les 
Entitats Locals (CCAA Catalunya).
• Nota informativa de 6 de febrer de 2015 emesa per la Direcció General de Política Financera 
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2015
• Nota informativa de 21 de gener de 2016 emesa per la Direcció General de Política Financera 
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016.

4) OBJECTIUS
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D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres 
actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la 
normativa europea”.

En els apartats 3.1 i 3.2 de l’article 3 de la LOEPSF es defineix que s’entén per estabilitat 
pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural. Atenent 
al que s’estableix en l’article 21 LOEPSF l’informe d’avaluació del conjunt d’aquestes entitats inclourà 
el compliment dels següents objectius:
A. Objectiu d’estabilitat pressupostària
B. Regla de la despesa
C. Objectiu de deute públic

4.1.- Objectiu d’Estabilitat Pressupostària .

L’Ajuntament de Granollers i les seves entitats dependents classificades com administracions 
públiques d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacional i 
Regionals de la Unió Europea compliran l’objectiu d’estabilitat pressupostària si el conjunt dels 
pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats, presenten una situació d’equilibri o superàvit, 
en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes.

De les entitats dependents de l’Ajuntament classificades com administracions públiques distingirem:

1. En les entitats sotmeses a pressupost limitador format per l’Ajuntament de Granollers, el Patronat 
del Museu, el Consorci Montserrat Montero, el Consorci Teledigital Granollers  i el Consorci de Gestió 
de residus del Vallès Oriental, per la medició de la capacitat o necessitat de finançament es tindrà en 
compte el següent:

• (+) Resultat pressupostari 2015 de les operacions no financeres, es a dir la diferència entre els 
imports liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de 
despeses.

• (+/-) Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i les despeses no financeres del 
pressupost liquidat per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de finançament calculada conforme 
al SEC.

• (+/-) Ajustos de consolidació per homogeneïtzar les operacions internes d’ingressos i despeses 
entre les entitats del grup classificades com administracions públiques (art.2.1 LOEPSF), que 
s’apliquen per corregir els desajustos que puguin sorgir entre les quantitats entregades i les rebudes 
en els pressupostos liquidats 2015 o, en el seu cas, estats financers, per operacions internes de 
manera que prevalgui el criteri de la unitat pagadora en quan a import, concepte i període de 
l’operació. 

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost 2015, la capacitat o necessitat de finançament 
calculada d’acord amb els criteris SEC per les entitats del grup Ajuntament de Granollers classificades 
com administració pública i sotmeses a pressupost limitador, és el que es detalla en l’ ANNEX 1 i que 
es resumeix en:

2. En les entitats del grup sotmeses al Pla General de comptabilitat privada o les seves adaptacions 
sectorials format per Granollers Promocions S.A. , Granollers Escena S.L. , EPE Granollers Mercat, 
Granollers Audiovisual S.L. i Vallès Oriental Televisió S.L. , la medició de  la capacitat o necessitat 
de finançament que es calcula per la diferència entre els ingressos i les despeses computables a 
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efectes de la comptabilitat nacional, s’ha fet seguint la Guia pel càlcul del dèficit en comptabilitat 
nacional de les unitats empresarials que apliquen el Pla general de comptabilitat privada o algunes 
de les seves adaptacions sectorials, elaborada per la IGAE.

D’acord amb les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2015 de les entitats del grup sotmeses al pla 
general de comptabilitat, s’obté l’import de la seva capacitat o necessitat de finançament calculada 
amb els criteris SEC que es detalla en ANNEX 2 i es resumeix en:

3. El resultat total consolidatresultat total consolidatresultat total consolidatresultat total consolidat (a efectes agregats) del càlcul de la necessitat o capacitat de 
finançament sobre la liquidació dels comptes 2015, a efectes d’estabilitat pressupostària, de totes 
les entitats del grup Ajuntament de Granollers classificades a efectes SEC com administracionsadministracionsadministracionsadministracions     
públiquespúbliquespúbliquespúbliques  és el següent:

4444....2222.-.-.-.-    Regla de la DespesaRegla de la DespesaRegla de la DespesaRegla de la Despesa ....

L’article 12 de la LOEPSF especifica que la variació de la despesa computable de l'Administració 
Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola, modificat, 
en el seu cas, per l’import dels increments permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis 
normatius. Així mateix correspondrà al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola, d’acord 
amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa” . 

D’acord amb l’art.12 LOEPSF, s’entén per despesa computable als efectes del que preveu l’apartat 
anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions d’ocupació, la 
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d’altres administracions 
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als 
sistemes de finançament.
Així la regla de la despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no 
superi la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia 
espanyola, que per l’exercici 2015 el Consell de Ministres de 27 de juny de 2014 el va fixar en l’1,3%.

La taxa de variació de la despesa computable d’un exercici es calcula d’acord amb la fórmula següent :
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A efectes del càlcul de la citada taxa per la despesa computable en l’exercici 2015 de les entitats que 
conformen el grup d’entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers classificades a efectes SEC 
com Administracions Públiques, cal partir de la despesa computable de l’exercici 2014. En aquest 
punt cal indicar que en la liquidació del pressupost 2014 es va produir un incompliment de la Regla de 
la despesa, el que va obligar d’acord amb el que s’estableix en l’article 23 de la LOEPSF a aprovar, 
mitjançant acord de Ple de 28 de juliol de 2015, un pla econòmic financer amb efectes per l’exercici en 
curs (2015) i el següent (2016):

En el moment d’elaborar el pla econòmic financer per incompliment de la Regla de la Despesa en la 
liquidació del pressupost 2014 es va aplicar el que s’estableix en els articles 21 i 23 de la LOEPSF, 
l’artícle 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 i en les guies o manuals següents:
· Guía MINHAP per la determinació de la Regla Despesa per Corporacions locals, art.12 de la 
LOEPSF.
· Manual MINHAP (versió octubre 2014) de l’aplicació PEFEL2 sobre el model de Pla Econòmic 
Financer desenvolupat en aplicació de l’art.21 LOEPSF.

En aquell moment hi havia una incongruència entre la Guia i el Manual PEFEL2 que afectava 
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profundament el contingut del PEF:

· La Guia establia a efectes de calcular la despesa computable: “El cálculo del gasto computable 
del año   n-1 se realizará a partir de la liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no 
disponerse de la misma se realizará una estimación de ésta.”
· El Manual PEFEL2: “El límite regla gasto n-1, corresponde al techo de gasto autorizado para el 
ejercicio n-1. Para sucesivos ejercicios, se utilizará como base de cálculo los empleos no financierosse utilizará como base de cálculo los empleos no financierosse utilizará como base de cálculo los empleos no financierosse utilizará como base de cálculo los empleos no financieros    
correspondientes alcorrespondientes alcorrespondientes alcorrespondientes al     último ejercicio cumplidorúltimo ejercicio cumplidorúltimo ejercicio cumplidorúltimo ejercicio cumplidor  actualizados por la tasa de referencia autorizada.”

En el moment d’elaborar el PEF 2015-16, per prudència i com que la seva tramesa al MINHAP s’havia 
de realitzar a través de l’oficina virtual en format PEFEL2, es va aplicar el criteri d’aquest manual de 
manera que a efectes de calcular el Valor màxim de la despesa computable de l’exercici 2015 no es 
va tenir en compte la despesa computable real de la liquidació 2014, sinó el valor màxim de la 
despesa computable prevista pel 2014, calculada a partir de la liquidació real 2013, que era el darrer 
exercici en que es va complir la regla de la despesa.

Posteriorment en el mes de setembre del 2015, un cop ja s’havia aprovat el PEF 2015-16,  el MINHAP 
va modificar el contingut del Manual PEFEL2 pel que fa a la regla de la despesa: “El límite regla gasto 
n-1, corresponde al techo de gasto autorizado para el ejercicio n-1. Para sucesivos ejercicios, sesesese    
utilizará como base de cálculo los empleos no financieros correspondientes alutilizará como base de cálculo los empleos no financieros correspondientes alutilizará como base de cálculo los empleos no financieros correspondientes alutilizará como base de cálculo los empleos no financieros correspondientes al    último ejercicioúltimo ejercicioúltimo ejercicioúltimo ejercicio, 
actualizados por la tasa de referencia autorizada +/- aumentos y disminuciones (art. 12.4 LOEPSF).”

Per tant caldrà aplicar el canvi de criteri del Manual PEFEL2 als càlculs del PEF 2015-16, de manera 
que es complirà el control de la regla de la despesa en la liquidació 2015, si la despesa computable 
real 2015 és igual o inferior al valor màxim previst per la despesa computable 2015, calculada a partir 
de despesa computable real de la liquidació 2014, més l’ increment per aplicació de la taxa de variació 
aprovada per l’Estat pel 2015, més l’ajust per canvis normatius produïts en l’exercici  2015:

Així es procedeix a recalcular el Valor màxim de la Despesa computable prevista per l’exercici 2015 
d’acord amb les dades de la liquidació real 2014, l’increment per l’aplicació de la taxa de creixement 
aprovada pel 2015 (1,3%) i els ajustos per canvis normatius que s’han realitzat en l’exercici 2015 
(detallat en ANNEX5), obtenint el següent:

Per calcular la despesa computabledespesa computabledespesa computabledespesa computable consolidada del grup Ajuntament de Granollers en la liquidacióliquidacióliquidacióliquidació     
2015201520152015, que ens permeti realitzar el control de la regla despesa, caldrà distingir entre:

1. En les entitats del grup sotmeses a pressupost limitador format per l’Ajuntament de Granollers, el 
Patronat del Museu de Granollers, el Consorci Montserrat Montero, el Consorci    Teledigital Granollers  
i el Consorci    de Gestió de residus del Vallès Oriental, el càlcul de la despesa computable de la 
liquidació del pressupost 2015 s’ha fet seguint la Guía para la determinación de la regla de gasto del 
articulo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales editada per la IGAE, on es detalla que per 
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obtenir la despesa no financera exclosos els interessos del deute caldrà :

· (+) de les depeses no financeres reconegudes dels capítols 1 a 7 del pressupost de despeses 
liquidat 2015, tenint en compte que pel que fa al capítol 3 de despeses financeres, únicament s’inclouran 
les despeses d’emissió, formalització, modificació i cancel.lació de préstecs, deutes, altres operacions 
financeres i les despeses per execució d’avals, degut a que aquestes despeses no es consideren 
interessos segons el sistema europeu de comptes.

· (+/-) ajustos que permetran el càlcul de les despeses no financeres segons els criteris del SEC :

· (-) despesa no financera que ha estat finançada amb fons finalistes procedents de la UE o 
d’altres AAPP. Així també es reduirà la part de la despesa que es financi amb ingressos afectats 
encara que aquests fons es rebin en un exercici diferent al de la despesa meritada.

· (-) pagaments per transferències (o d’altres operacions internes), el destinatari de les quals sigui 
alguna de les entitats que integren el grup d’entitats classificades com administració pública .

· (-) transferències per fons dels sistemes de finançament.

· (+/-) increment / disminucions de recaptació per canvis normatius.

· (-) despesa computable per inversions financerament sostenibles (DA6ª LO 9/2013).

Així de les xifres de la liquidació del pressupost  2015 s’obté la despesa real computable de les entitats 
del grup sotmeses a pressupost limitador, que es detalla en l’ANNEX 3:

2. En les entitats del grup sotmeses al pla general de comptabilitat privada format per Granollers 
Promocions S.A. , Granollers Escena S.L. , EPE Granollers Mercat,  Granollers Audiovisual S.L. i 
Vallès Oriental Televisió S.L., el càlcul de la despesa computable de la liquidació 2015 s’ha fet 
seguint la Guía para la determinación de la regla de gasto del articulo 12 de la LOEPSF para 
corporaciones locales editada per la IGAE on es detalla que per obtenir la despesa no financera 
exclosos els interessos del deute caldrà:

·  (+) despeses no financeres ajustades al Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos.

·  (-) despesa no financera finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres AAPP. 

· (-) pagaments per transferències (o d’altres operacions internes), el destinatari de les quals sigui 
alguna de les entitats que integren el grup classificat com administració pública .

· (+/-) increment / disminucions de recaptació per canvis normatius.

· (-) despesa computable per inversions financerament sostenibles (DA6ª LO 9/2013).

Així de les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2015 s’obté la despesa real computable de les 
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entitats del grup sotmeses al pla general de comptabilitat d’empresa privada, que es detalla en 
ANNEX 4 :

Finalment obtenim el quadre resum on per cadascuna de les entitats del grup classificades com 
administracions públiques, es compara la despesa real computable realitzada en l’exercicidespesa real computable realitzada en l’exercicidespesa real computable realitzada en l’exercicidespesa real computable realitzada en l’exercici    2015201520152015    amb 
el valor màxim previst de la despesa computable de l’exercicivalor màxim previst de la despesa computable de l’exercicivalor màxim previst de la despesa computable de l’exercicivalor màxim previst de la despesa computable de l’exercici     2015201520152015:

Així es comprova que l’import total de la despesa computable corresponent a la liquidació de l’exercici 
2015 de les entitats del grup, és inferior en 299.382,51 euros al valor màxim previst per la despesa 
computable fixat per l’exercici 2015.

4444....3333.-.-.-.-    OBJECTIU DE DEUTE PÚBLICOBJECTIU DE DEUTE PÚBLICOBJECTIU DE DEUTE PÚBLICOBJECTIU DE DEUTE PÚBLIC

L’article 13 de la LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals (encara 
que són transitoris fins el 2020 d’acord a la disposició transitòria 1ª de la LOEPSF), a través del 
principi de sostenibilitat financera on s’indica el següent :

“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre  procediment de dèficit excessiu, 
del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte interior brut nacional 
expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es 
distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals del producte 
interior brut nacional: 44% per l’administració central 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 
3% per al conjunt de corporacions locals. Si com a conseqüència de les obligacions derivades de la 
normativa europea, resultés un deute diferent al 60%, el repartiment del mateix entre l’Administració 
central, les comunitats autònomes i les corporacions locals respectarà les proporcions anteriorment 
exposades.
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d’endeutament net.”
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El 27 de juny de 2014 el Consell de Ministres va aprovar per les Corporacions Locals un límit a 
l’objectiu de deute públic per l’exercici  2015 xifrat en el 3,9% del PIB.

Donat que el límit expressat en l’article 13 de la LOEPSF per les corporacions locals és a nivell de tot 
el sector local, cal entendre que l’objectiu a nivell d’entitat és solament orientatiu i per tant no pot 
comportar les obligacions previstes en l’article  21 de la  LOEPSF.

El Resultat de la posició a 31/12/2015 del NIVELL DENIVELL DENIVELL DENIVELL DE DEUTEDEUTEDEUTEDEUTE VIUVIUVIUVIU    del grup administració pública 
corresponent a l’Ajuntament de Granollers és el següent:

Cal tenir en compte que no hi ha inclòs el deute avalat ni les devolucions pendents per la participació 
de tributs de l’Estat dels exercici 2009 i 2013.

5) DESTÍ DEL SUPERAVITDESTÍ DEL SUPERAVITDESTÍ DEL SUPERAVITDESTÍ DEL SUPERAVIT

1111.-.-.-.-  L’article 32 de la LOEPSF estableix el següent: 

“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el 
cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net 
sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a 
la reducció de deute. 
2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de Reserva, amb 
la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament segons 
el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del procediment de 
dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.”

D’acord amb aquest redactat, el primer que ens cal és determinar l’import que quedaria subjecte a les 
obligacions de l’article 32, per això cal recordar que la LOEPSF opera, com tota la resta d’aspectes, a 
nivell de grup consolidat d’entitats classificades a efectes SEC com  Administracions Públiques, per 
tant es tractarà d’obtenir un import a nivell de grup municipal, on poden haver-hi entitats amb 
pressupost limitador (on existeix el Romanent per Despeses Generals, i que és necessari per complir 
les obligacions d’aquest article) i d’altres sense pressupost limitador (que no tenen Romanent per 
Despeses Generals, ni els hi cal per aplicar les obligacions de l’article  32).

L’aplicació del requeriment de l’article 32 a les entitats amb pressupost limitadorentitats amb pressupost limitadorentitats amb pressupost limitadorentitats amb pressupost limitador (Ajuntament de 
Granollers, el Patronat del Museu de Granollers, el Consorci Montserrat Montero, el Consorci    de 
Gestió de residus del Vallès Oriental i el Consorci    Teledigital Granollers) no es pot aplicar de manera 
literal, ja que existeix una restricció: la capacitat de generar nova despesa al pressupost 2016 que té 
el Romanent per Despeses Generals del pressupost 2015 liquidat, per tant entenem que el primer pas 
és validar el possible import subjecte a aquesta obligació de l’article 32 LOEPSF de cada entitat amb 
pressupost limitador, condicionat al menor  valor obtingut entre: 
· la capacitat de finançament
· la capacitat legal per generar nova despesa en el pressupost 2016 format pel Romanent de 
tresoreria per Despeses Generals liquidat el 2015 menysmenysmenysmenys l’import de la despesa compromesa en la 
liquidació 2015 que s’incorporarà al pressupost 2016.
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Pel que fa a les entitats sense pressupost limitadorentitats sense pressupost limitadorentitats sense pressupost limitadorentitats sense pressupost limitador (EPE Granollers Mercat, Granollers Promocions 
S.A., Granollers Escena S.L. i Granollers Audiovisual S.L. i Vallès Oriental Televisió S.L.), aplicarem 
l’article de forma literal, ja que no hi ha impediments pel seu compliment i per tant l’import subjecte a 
l’article 32 serà la Capacitat de Finançament (sense obligació en cas de Necessitat de Finançament):

Per obtenir l’import subjecte a les obligacions de l’article  32 LOEPSF a nivell del grup arta nivell del grup arta nivell del grup arta nivell del grup art ....2222....1111    LOEPSFLOEPSFLOEPSFLOEPSF    
de l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollers, que és el que marca la norma legal, cal sumar els imports obtinguts 
per cadascuna de les entitats, i comparar-ho amb la capacitat de finançament a nivell de grup i amb el 
deute públic, essent l’import menor dels tres citats el que serà objecte de les obligacions de l’art.32 
LOEPSF a nivell del grup art.2.1 LOEPSF:

Per obtenir l’import subjecte a les obligacions de l’art.32 LOEPSF a nivell de grup, que és el que 
marca la norma legal, cal sumar els imports obtinguts de cada entitat, i comparar-se amb la capacitat 
de finançament a nivell de grup i amb el deute públic, dades que ja figuren en punts anteriors d’aquest 
informe, i quedar-se amb l’import menor dels 3 citats:

La Disposició Addicional Sisena de la LOEPSF contempla una  flexibilització de l’exigència de 
destinar el superàvit vinculat a l’article  32 LOEPSF a la reducció de l’endeutament net.

“Disposició addicional sisena. Regles especials per al destí del superàvit pressupostari .
1. El que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional és aplicable a les 
corporacions locals en les quals concorrin aquestes dues circumstàncies :
a) Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes locals en 
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional 
i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l’efecte de les 
mesures especials de finançament que s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera 
d’aquesta Llei.

2. L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit pressupostari, 
s’ha de tenir en compte el següent:
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a) Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, 
si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de 
«Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en els termes que estableix 
la normativa comptable i pressupostària que és aplicable, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta 
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de 
l’exercici anterior.
b) En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import assenyalat a la lletra 
a) anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació local opti a l’aplicació del que disposa la 
lletra c) següent, s’ha de destinar, com a mínim, el percentatge d’aquest saldo per amortitzar 
operacions d’endeutament que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no 
incorri en dèficit en termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici  2014.
c) Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un saldo positiu de 
l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a finançar inversions sempre que al llarg de 
la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible. A aquests efectes la llei determina 
tant els requisits formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de financerament 
sostenible, per a la qual cosa es valora especialment la seva contribució al creixement econòmic a 
llarg termini.
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més és necessari que el període mitjà de pagament 
als proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades publicades, no superi el termini màxim de 
pagament que preveu la normativa sobre morositat.

3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin el que preveu 
l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que a més en l’exercici 
2014 compleixin el que preveu l’apartat 1, poden aplicar l’any 2014 el superàvit en comptabilitat 
nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació 
de 2012, de conformitat amb les regles que conté l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord 
del seu òrgan de govern.

4. L’import de la despesa feta d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres d’aquesta 
disposició no es considera despesa computable als efectes de l’aplicació de la regla de despesa 
definida a l’article 12.

5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
es pot habilitar, atenent la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini d’aplicació que preveu aquest 
article.”

En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a l'any 
2015 es prorroga per a 2016 l'aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de 
la present Llei Orgànica, per la qual cosa s'haurà de tenir en compte la disposició addicional setzena 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, segons estableix la disposició addicional vuitantena segona de la Llei 48/2015, de 29 
d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.

Per l’aplicació de la flexibilització de l´exigència de destinar el superàvit vinculat a l’article 32 LOEPSF 
a la reducció de l’endeutament net, en el punt 1 de la citada DA 6ena, s’exigeix que s’han de complir 
dues condicions en el grup municipal format per entitats de l’àmbit de l’art .2.1 LOEPSF:
a) Que la Ràtio del Deute viu no superi el 110% ingressos liquidats (calculat s/normativa de Tutela 
Financera)
b) Que el RTDG, ajustat amb les possibles mesures dels Plans d’Ajust , no sigui negatiu.

Per tant pel que fa al grup de l’Ajuntament de Granollersal grup de l’Ajuntament de Granollersal grup de l’Ajuntament de Granollersal grup de l’Ajuntament de Granollers (entitats de l’àmbit de l’art.2.1 LOEPSF) eseseses    
verifica queverifica queverifica queverifica que ::::
a) la ràtio de Deute Viu a la liquidació de 2015 no supera el límit del 110% previst en el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
b) que la suma dels Romanents de Tresoreria per Despeses Generals liquidats exercici  2015 (no 
existeixen Plans d’Ajust aprovats) són superiors a zero. 

Si es compleixen les dues condicions del punt 1er. de la Disposició Adiciona 6ena. es  preveuen dos 
primers destins en el seu punt 2 a):
a) atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de 
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l’exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o 
equivalents.
b) cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i 
aplicades a tancament de l’exercici anterior 

Per aquest motiu el grup de l’Ajuntament de Granollersl grup de l’Ajuntament de Granollersl grup de l’Ajuntament de Granollersl grup de l’Ajuntament de Granollers (entitats de l’àmbit de l’art.2.1 LOEPSF) pot 
acollir-se a la Disposició Addicional sisena, i destinar l’import subjecte a l’article 32 LOEPSF de  
4444....993993993993....922922922922,,,,27272727    euros a les següents finalitats previstes a la DA 6ena. punt 2 a):

Com es comprova en el quadre anterior no existeix la possibilitat de destinar altre import a les 
possibilitats establertes a la disp.addcional 6ª 2. b) i c), per la qual cosa no cal considerar aquesta 
possibilitat.

2222.-.-.-.-  La Nota informativa de 21 de gener de 2016 emesa per la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016, 
en el seu apartat 13.2, 13.3 i 13.4 estableix:

13131313....2222    Destí del superávitDestí del superávitDestí del superávitDestí del superávit     
En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar a reduir el 
nivell d’endeutament net, amb el límit del volum de l’endeutament si fos inferior al superàvit .
S’entén per superàvit la capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema europeu de 
comptes i per endeutament el deute públic a efectes del protocol sobre procediment de dèficit 
excessiu.

13131313....3333    Criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signeCriteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signeCriteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signeCriteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe     
positiupositiupositiupositiu
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de destinar a les finalitats 
següents, en funció dels recursos líquids disponibles :

13131313....3333....1111    Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment delsSanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment delsSanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment delsSanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels    
compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporablescompromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporablescompromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporablescompromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables ....    
En el cas que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els recursos disponibles s’han 
de destinar amb caràcter prioritari a l’absorció d’aquest dèficit, en el marc de les mesures de 
sanejament esmentades en l’apartat 8 d’aquesta nota informativa. Cal garantir igualment el 
compliment dels compromisos de despesa assumits que constitueixen una part del romanent que està 
compromesa per l’existència de romanents de crèdit incorporables.
13131313....3333....2222    Compliment del termini legal de pagament a proveïdorsCompliment del termini legal de pagament a proveïdorsCompliment del termini legal de pagament a proveïdorsCompliment del termini legal de pagament a proveïdors     
Els recursos addicionals disponibles s’han de destinar al compliment del termini legal de pagament a 
proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria que l’ens local ha d’elaborar en virtut de 
l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. La utilització d’aquests recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt 
termini.

13131313....4444....    Destí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per l’import màximDestí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per l’import màximDestí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per l’import màximDestí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per l’import màxim    
de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidatde la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidatde la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidatde la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat     
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per l’import màxim de la capacitat 
de finançament generada en l’exercici liquidat, s’ha d’aplicar als destins que es detallen a continuació. 
La utilització del romanent per a les finalitats esmentades en l’apartat 13.3 anterior computa a efectes 
de determinar la part del romanent que s’ha d’aplicar a aquests destins.

13131313....4444....1111    Inversió financerament sostenibleInversió financerament sostenibleInversió financerament sostenibleInversió financerament sostenible ,,,,    en cas de compliment de les condicions legalsen cas de compliment de les condicions legalsen cas de compliment de les condicions legalsen cas de compliment de les condicions legals
D’acord amb la disposició addicional 82 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals 
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de l'Estat per a l'any 2016, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició addicional 
sisena de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
poden destinar el superàvit de 2015 al finançament d’inversió financerament sostenible, en els termes 
previstos a la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals .

13131313....4444....2222    Reducció de l’endeutament en termes netsReducció de l’endeutament en termes netsReducció de l’endeutament en termes netsReducció de l’endeutament en termes nets
En darrer terme, el superàvit s’ha de destinar a reduir l’endeutament en termes nets, amb la 
consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de l’exercici en curs i dels costos 
financers.

Del Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu corresponent a la liquidació del 
pressupost 2015 de les entitats del grup Ajuntament de Granollers classificades com administració 
pública, és proposa la següent destinació d’acord amb la interpretació de nota informativa de la DGPF 
de la Generalitat i del que consta en la LOEPSF :

(*) S’entendrà en tot cas, que l’ import destinat a finançar la despesa compromesa en la liquidació del 
2015 que es preveu incorporar al pressupost del 2016 és l’ import total ja aplicat per la qual cosa 
aquest és el import màxim, sense que es pugui incrementar durant l’exercici aquest import.

La distribució del romanent de tresoreria per despeses generals positiu de la liquidació  2015 de les 
entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers classificades com AAPP és la següent :

CONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LA LIQUIDACIÓ DECONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LA LIQUIDACIÓ DECONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LA LIQUIDACIÓ DECONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LA LIQUIDACIÓ DE     
L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI     2015201520152015....

1. Control de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostàriaControl de l’objectiu d’estabilitat pressupostària .- Per les entitats definides a l’article 2.1 LOEPSF i 
4.1 del reglament de la LGEP que pel grup Ajuntament de Granollers està format per l’Ajuntament, el 
Patronat del Museu, Consorci Montserrat Montero, Consorciiii    de Gestió de residus del Vallès Oriental, 
Consorci    Teledigital Granollers, la seva societat Vallès Oriental Televisió S.L., l’EPE Granollers Mercat, 
la societat Granollers Promocions S.A. , la societat Granollers Escena S.L. i la societat Granollers 
Audiovisual S.L., s’ha obtingut de la liquidació del pressupost 2015 un resultat consolidat a efectes 
d’estabilitat pressupostària de CAPACITAT DE FINANÇAMENT d’import  4444....993993993993....922922922922,,,,27272727    euroseuroseuroseuros,,,,    del que 
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es desprèn que s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la llei orgànica  2/2012.

2. Control de la regla de despesaControl de la regla de despesaControl de la regla de despesaControl de la regla de despesa.-  De les entitats que conformen el grup administració pública de 
l’Ajuntament de Granollers  (entitats àmbit art. 2.1 LOEPSF: Ajuntament, el Patronat del Museu, 
Consorci Montserrat Montero, Consorciiii    de Gestió de residus del Vallès Oriental, Consorci    Teledigital 
Granollers, la seva societat Vallès Oriental Televisió S.L., l’EPE Granollers Mercat, la societat 
Granollers Promocions S.A. , la societat Granollers Escena S.L. i la societat Granollers Audiovisual 
S.L.), s’ha obtingut una base de despesa computable consolidada corresponent a la liquidació 2015  
d’import 68686868....092092092092....712712712712,,,,37373737    euroseuroseuroseuros,,,,    que  està per sota delque  està per sota delque  està per sota delque  està per sota del límit màxim de despesa computable previst pellímit màxim de despesa computable previst pellímit màxim de despesa computable previst pellímit màxim de despesa computable previst pel    
citat exercicicitat exercicicitat exercicicitat exercici, d’import 68686868....392392392392....094094094094,,,,88888888    euroseuroseuroseuros,,,, definit a partir de la despesa computable consolidada del 
grup corresponent a la liquidació 2014, incrementada per la taxa de creixement aprovada pel Govern de 
l’Estat (1,3%) i per la valoració dels canvis normatius introduïts en l’exercici  2015.

3. El control de l’objectiu d’estabilitat de la LOEPSFEl control de l’objectiu d’estabilitat de la LOEPSFEl control de l’objectiu d’estabilitat de la LOEPSFEl control de l’objectiu d’estabilitat de la LOEPSF    es compleixes compleixes compleixes compleix    en la liquidació del pressuposten la liquidació del pressuposten la liquidació del pressuposten la liquidació del pressupost    
2015201520152015    per les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades comper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades comper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades comper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com    
administració pública  segons articleadministració pública  segons articleadministració pública  segons articleadministració pública  segons article     2222....1111    LOEPSF iLOEPSF iLOEPSF iLOEPSF i     4444....1111    del Reglamentdel Reglamentdel Reglamentdel Reglament ....

4. El control de la regla de la despesa de la LOEPSFEl control de la regla de la despesa de la LOEPSFEl control de la regla de la despesa de la LOEPSFEl control de la regla de la despesa de la LOEPSF    es compleixes compleixes compleixes compleix    en la liquidació del pressuposten la liquidació del pressuposten la liquidació del pressuposten la liquidació del pressupost    
2015201520152015    per les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades comper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades comper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades comper les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com    
administració pública  segons articleadministració pública  segons articleadministració pública  segons articleadministració pública  segons article     2222....1111    LOEPSF iLOEPSF iLOEPSF iLOEPSF i     4444....1111    del Reglamentdel Reglamentdel Reglamentdel Reglament ....

5. Donar per assolit l’objectiu previst en el Pla Econòmic FinancerDonar per assolit l’objectiu previst en el Pla Econòmic FinancerDonar per assolit l’objectiu previst en el Pla Econòmic FinancerDonar per assolit l’objectiu previst en el Pla Econòmic Financer    2015-20162015-20162015-20162015-2016     aprovat pel Ple deaprovat pel Ple deaprovat pel Ple deaprovat pel Ple de    
l’Ajuntament de Granollers ell’Ajuntament de Granollers ell’Ajuntament de Granollers ell’Ajuntament de Granollers el    28282828    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2015201520152015    per incompliment de la Regla de la despesa,  tenint 
en compte la modificació introduïda en el Manual PEFEL2 pel que fa a la regla de la despesa, al 
concretar-se que la despesa computable obtinguda en la liquidació del pressupost 2015 ha estat inferior 
al Valor màxim de la Despesa computable prevista pel 2015, calculada d’acord amb les dades de la 
liquidació real 2014, l’increment per la taxa de variació del PIB de l’1,3% aprovada per l’Estat i els 
ajustos per canvis normatius en l’exercici  2015.

6. L´import subjecte a les obligacions de l’article 32 de la LOEPSF que s’ha obtingut a partir de les 
dades consolidades de la liquidació 2015 de les entitats dependents de  l’Ajuntament de Granollers 
incloses en l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF és de 10101010....001001001001....762762762762,,,,07070707    euros que s’hauran de destinar aeuros que s’hauran de destinar aeuros que s’hauran de destinar aeuros que s’hauran de destinar a    
reduir el nivell d’endeutament netreduir el nivell d’endeutament netreduir el nivell d’endeutament netreduir el nivell d’endeutament net .

7. Pel que fa a les dades consolidades de la liquidació 2015 de les entitats dependents de  
l’Ajuntament de Granollers incloses en l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF, s’ha verificat que els hi és 
aplicable el que s’estableix a la disposició addicional sisena de la LOEPSF sobre regles especials per al 
destí del superàvit pressupostari, al complir-se les dues condicions del punt primer de la citada 
disposició. 

L’import de 10101010....001001001001....762762762762,,,,07070707    euros subjecte a les obligacions de l’article 32 de la LOEPSF a nivell de grup 
de l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF, únicament es podrà destinar a les finalitats previstes en eles podrà destinar a les finalitats previstes en eles podrà destinar a les finalitats previstes en eles podrà destinar a les finalitats previstes en el    
puntpuntpuntpunt    2222....aaaa))))    de la disposició addicional sisena de la LOEPSFde la disposició addicional sisena de la LOEPSFde la disposició addicional sisena de la LOEPSFde la disposició addicional sisena de la LOEPSF, ja que l’import de les citades finalitats 
supera el total a aplicar, i per tant no es podran atendre les finalitats previstes en el punt 2.b) i c).

8. El destí del Romanent de tresoreria per a despeses generals (positiu) de la liquidació del 
pressupost 2015 corresponent a les entitats del grup amb pressupost limitador d’import 18.238.759,20 
euros, s’haurà de distribuir d’acord amb el que es detalla en l’apartat 5è. de l’informe, donant 
compliment als criteris definits en el punt 13.3 i 13.4 de la nota informativa  de 21 de gener de 2016 
emesa per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya . 

De la distribució del Romanent de tresoreria per a despeses generals (positiu) corresponent a la 
liquidació del pressupost 2015 de les entitats amb pressupost limitador del grup, l’import de 
6666....452452452452....791791791791,,,,63636363    euroseuroseuroseuros    ((((amb el seu desglòs per entitatamb el seu desglòs per entitatamb el seu desglòs per entitatamb el seu desglòs per entitat))))    correspondrà al Romanent de tresoreria per acorrespondrà al Romanent de tresoreria per acorrespondrà al Romanent de tresoreria per acorrespondrà al Romanent de tresoreria per a    
despeses generals no afectat per la LOEPSFdespeses generals no afectat per la LOEPSFdespeses generals no afectat per la LOEPSFdespeses generals no afectat per la LOEPSF,,,,    que és podrà utilitzar d’acord amb les finalitats ique és podrà utilitzar d’acord amb les finalitats ique és podrà utilitzar d’acord amb les finalitats ique és podrà utilitzar d’acord amb les finalitats i    
limitacions previstes en el RD Legislatiulimitacions previstes en el RD Legislatiulimitacions previstes en el RD Legislatiulimitacions previstes en el RD Legislatiu     2222////2004200420042004,,,,    dededede    5555    de marçde marçde marçde març,,,,    pel que s’aprova el text refós de la Lleipel que s’aprova el text refós de la Lleipel que s’aprova el text refós de la Lleipel que s’aprova el text refós de la Llei    
Reguladora de les Hisendes LocalsReguladora de les Hisendes LocalsReguladora de les Hisendes LocalsReguladora de les Hisendes Locals .

9. Per tant en compliment del que s’estableix en l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals, caldrà elevar al Ple de 
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l’Ajuntament de Granollers aquest informe de control del compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici  2015 de 
l’Ajuntament i les seves entitats dependents classificades com administració pública. Aquest informe no 
és solament informatiu per l’acte d’aprovació dels comptes generals, sinó que forma part del mateix 
expedient a aprovar. 

Granollers, 17 de maig del 2016.

L’Interventor municipal

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Donar compte de l'informe de la Intervenció General que es transcriu literalment :

INFORME  D’INTERVENCIÓINFORME  D’INTERVENCIÓINFORME  D’INTERVENCIÓINFORME  D’INTERVENCIÓ     
sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera delssobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera delssobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera delssobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels    
comptes anualscomptes anualscomptes anualscomptes anuals     2015201520152015    de la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental Sde la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental Sde la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental Sde la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental S ....AAAA....

Aquest informe es realitza per tal de verificar que els comptes anuals de l’exercici 2015 de la societat 
Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.    compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera donant compliment al que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals.  Per tant, aquest 
informe no és solament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a 
aprovar.

1) ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

L’Inventari d’ens del Sector Públic Local, format i gestionat  pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, conté per cada entitat local informació sobre la seva naturalesa jurídica i fonts de 
finançament de les seves entitats dependents, així com la seva classificació institucional com 
administració pública, societat no financera o institució financera, d’acord amb la definició i delimitació 
del Sistema Europeu de Comptes aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell de 25 de juny de 
1996. 

Pel que fa a les entitats institucionals dependents de l’Ajuntament de Granollers en el citat inventari 
d’Ens del Sector Públic Local hi consta des del mes de novembre del 2014 com a Entitat dependent no 
classificada  la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.    participada majoritàriament pel 
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, encara que està pendent que la Intervenció 
General de l’Estat procedeixi a la seva classificació o bé en el sector d’Administracions públiques o en 
el de societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes 
Nacional i Regionals. 

El proppassat 17 de maig de 2016, amb registre de sortida 7098, es va remetre per part d’aquest 
Ajuntament la informació necessària, requerida de forma prèvia per la Intervenció General de l’Estat, 
per a poder efectuar de forma definitiva la sectorització en l’àmbit de les Administracions públiques o 
com a societat no financera; en aquest sentit malgrat que la Corporació no expressa cap preferència 
per a una classificació determinada aquesta Intervenció entenc que el criteri que aplica l’Oficina 
nacional de comptabilitat és que aquesta entitat restarà classificada dins de l’àmbit de les 
administracions públiques dependents de l’Ajuntament de Granollers, motiu pel qual en el moment 
d’aquest canvi els càlculs efectuats en aquest moment de forma separada del grup existent 
d’administracions dependents passaran a realitzar-se de forma conjunta.

Els càlculs per tal de verificar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponents  als comptes anuals de l’exercici 2015 de la societat Serveis Ambientals del 
Vallès Oriental S.A.    s’han realitzat a partir de la documentació continguda en l’acord de formulació 
dels comptes anuals 2015 aprovat pel seu Consell d’Administració de data 18 de març del 2016, amb 
un resultat del compte de pèrdues i guanys de (-) 423.164,67 euros.
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2) NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE

Normativa comunitària
· Reglament 2223/1996, del Consell, Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
· Manual del SEC 2010 sobre el dèficit i el deute públic d’ EUROSTAT

Normativa estatal
· Article 135 Constitució Espanyola.
· Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF).
· RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria en la seva aplicació a les EELL (vigent 
en el que no contradigui a la LOEPSF)
· Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Normativa autonómica (Generalitat de Catalunya)
· Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les 
Entitats Locals (CCAA Catalunya).
· Nota informativa de 6 de febrer de 2015 emesa per la Direcció General de Política Financera 
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici  2015
· Nota informativa de 21 de gener de 2016 emesa per la Direcció General de Política Financera 
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici  2016.

3) REGIM DE CLASSIFICACIÓREGIM DE CLASSIFICACIÓREGIM DE CLASSIFICACIÓREGIM DE CLASSIFICACIÓ     

L’article 3.1 del R.D.1463/2007, de 2 de novembre, de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals (article no derogat per 
la LOEPSF) estableix que correspon efectuar la classificació institucional de les unitats públiques al 
Instituto Nacional de Estadística (INE) i la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), amb la col.laboració tècnica del Banco de España. 

La classificació de les entitats locals a efectes d’aplicació dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, es la que es conté en l’art. 2 de la  LOEPSF  i l’article 4 del RD 1463/2007:
· L’article 2.1 LOEPSF (4.1 del Reglament) inclou l’entitat principal, els seus organismes autònoms 
i els seus ens públics dependents  que s’hagin sectoritzat com administracions públiques a efectes 
SEC, es a dir que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos de 
mercat.
· L’article 2.2 LOEPSF (4.2 del Reglament) on s’inclouen la resta d’entitats dependents de la 
Corporació considerades com sector públic però no sectoritzades com administracions públiques a 
efectes SEC, on hi hauran les restants entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 
ens de dret públic dependents de les Entitats Locals que es financen majoritàriament amb ingressos 
de mercat.

Les darreres notes informatives sobre tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera que ha emès la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya (nota de 6 febrer 2015 i nota de 21 gener 2016), indiquen que els ens 
dependents de les entitats locals que no han estat classificats per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, s’han de classificar d’acord amb el que s’estableix a l’article 1 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

L’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals estableix el següent:

· Els procediments previstos en l’Ordre són d'aplicació als ens locals de Catalunya i als ens 
dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.
· Són ens dependents els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals i 
les societats mercantils en les quals la participació de l'ens local en el capital, directament o  
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indirectament, supera el 50%.
L'ens dependent no es finança majoritàriament amb ingressos de mercat quan la pròpia administració 
de què depèn cobreix, de forma estable en el temps, els seus costos de producció en un percentatge 
superior al 50%, ja sigui per cobertura de dèficit d'explotació o per acord bilateral per compensar els 
costos de producció.
· Les referències d'aquesta Ordre als ens locals s'han d'entendre realitzades també als ens 
dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

Pel cas de la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.    al no estar classificada a efectes de 
comptabilitat nacional per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, li seria d’aplicació 
supletòriament el que s’estableix en la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 
matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el sentit que les entitats no 
classificades a efectes SEC per la IGAE s’hauran de classificar d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 

Així dels comptes anuals dels darrers tres exercicis de la societat Serveis Ambientals del Vallès 
Oriental S.A.    es dedueix que es finança  majoritàriament amb ingressos de mercat perquè 
l’administració de qui depenen a efectes de comptabilitat nacional (Consorci de Gestió de Residus del 
Vallès Oriental), no cobreix de forma estable en el temps els seus costos de producció en un 
percentatge superior al 50% ja sigui per cobertura de dèficit d'explotació o per acord bilateral per 
compensar els costos de producció,  el que significa que a efectes del compliments dels objectius de 
la LOEPSF se la considerarà inclosa en el sector de societats no financeres dins de l’àmbit subjectiu 
dels art. 2.2 LOEPSF (4.2 del RD 1463/2007),  fins que sigui sectoritzada per l’IGAE.

 4) OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAOBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres 
actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la 
normativa europea”. 

En l’apartat 3.3 del citat article de la LOEPSF s’estableix que per les entitats incloses dins l’àmbit 
subjectiu de la LOEPSF  a que es  refereix l’article 2.2 LOEPSF s’entendrà per estabilitat 
pressupostària la posició d’equilibri financerequilibri financerequilibri financerequilibri financer. També l’article 15.2 del RD 1463/2007 (que s’entén no 
derogat per la LOEPSF) estableix que per les entitats subjectes al que es refereix l’article 4.2, 
s’entendrà complert l’objectiu d’estabilitat quan, individualment considerades, aprovin, executin i 
liquidin els seus respectius pressupostos o aprovin les seves respectives comptes de pèrdues i 
guanys en situació d’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financer .

Així pel cas de la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.    on s’ha deduït que forma part de 
l’àmbit subjectiu de l’article 2.2 LOEPSF (4.2 del RD 1463/2007) es complirà l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària quan aprovi, executi i liquidi els seus respectius pressupostos o aprovin les seves 
respectives comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financerd’equilibri financer, d’acord amb el que 
s’estableix a l’art 3.3 de la LOEPSF i l’article 15.2 del RD 1463/2007.

Per valorar si els comptes anuals formulats corresponents a l’exercici 2015 de la citada societat 
reflexen una situació d’equilibri financer cal valorar les magnituds següents :
- Compte de pèrdues i guanys:       (-) 423.164,67 €
- Capital: 60.102,00 €
- Patrimoni net:            338.681,19 €

L’article 24 del RD 1463/2007 regula l’ incompliment de l’equilibri financer per les entitats compreses 
en l’àmbit de l’article 4.2 del citat reglament (article 2.2. LOEPSF) i defineix la situació de desequilibri 
financer quan, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els resulti aplicable, incorrin en 
pèrdues el sanejament de les quals requereixi la dotació de recursos no previstos en l’escenari 
d’estabilitat de l’entitat de l’article 4.1 a qui correspon aportar-los.  La situació de desequilibri es 
deduirà tant dels estats de previsió de despeses i ingressos, com dels seus comptes anuals i, 
comporta l’elaboració, sota la supervisió dels serveis competents de l’entitat local de la qual 
depenguin, d’un pla de sanejament per corregir el desequilibri, entenent com a tal que l’entitat elimini 
pèrdues o aporti beneficis en el termini de tres anys.
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CONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓ     

1) S’informa que la societat    Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.    que figura en l’ Inventari del 
Sector Públic Local com entitat dependent de l’Ajuntament de Granollers sense sectoritzar a efectes 
SEC,  es classifica d’acord amb les dades dels comptes anuals dels darrers tres exercicis com a 
entitat finançada majoritàriament amb ingressos de mercat a efectes del compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,   d’acord amb el que s’estableix a l’article 1 de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, formant part de l’àmbit definit en l’article 2.2 de la LOEPSF i 4.2 del Reglament del RD 
1463/2007.

2) S’informa que dels comptes anuals 2015 formulats per la societat Serveis Ambientals del Vallès 
Oriental S.A., participada íntegrament pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, es 
desprèn que no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostàriano compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostàriano compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostàriano compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària al presentar una posició de 
desequilibri financer, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.3 de la LOEPSF, el que es dedueix al 
formular els comptes anuals 2015 amb un Compte de pèrdues i guanys de    ((((-) 423.164,67 euros.

3) S’informa que un cop detectat el incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els 
comptes anuals 2015 de la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.    , la tramitació que 
s’haurà de seguir serà la prevista en els articles 16.2 i 24 del RD 1463/2007 (no derogats per la 
LOEPSF):

D’acord al que s’estableix en l’article 16.2 del RD 1463/2007:
· La Intervenció de l’entitat local elevarà al Ple informe sobre els estats financers, un cop aprovats 
per l’òrgan competent, de cadascuna de les entitats dependents de l’article 4.2 del reglament. 

· Quan el resultat d’avaluació sigui d’incompliment , l’entitat local remetrà el informe corresponent a 
la Direcció General de Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l’òrgan competent de la 
Comunitat autònoma que exerceix la tutela financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats 
des del coneixement del Ple. 

D’acord al que s’estableix en l’article 24 del RD 1463/2007:
· Quan es produeixi la situació d’incompliment de l’equilibri financer de les entitats que formen part 
de l’àmbit subjectiu de l’art.4.2, els comptes anuals de l’entitat en desequilibri s’hauran de 
complementar amb un informe de correcció dels desequilibris als efectes de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, en què es detallaran les mesures que s’hauran d’adoptar en el futur per 
corregir-ho i, una vegada aprovades per la seva junta general o òrgan competent, s’haurà d’elevar al 
Ple de l’entitat local de la qual depèn, perquè en tingui coneixement.

· El Pla de sanejament per corregir el desequilibri financer, entenent com a tal que l’entitat elimini 
pèrdues o aporti beneficis en el termini de tres anys, s’haurà de presentar a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament de Granollers dins el termini de tres mesos, comptats a partir de la data d’aprovació dels 
comptes per la Junta General o òrgan competent.

· El pla de sanejament un cop aprovat pel Ple s’haurà de sotmetre als mateixos requisits 
d’aprovació i seguiment que s’estableixen per als plans econòmic financers de la corporació .
L’Interventor
Granollers, 17 de maig del 2016.

Alcalde: Aquí no hi ha anunciades intervencions, l'Informe està a disposició i s'ha pogut llegir a la 
Comissió Informativa.

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT
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Alcalde: Passem al punt número 7, que és una modificació de crèdits, en concret la 16/2016, endavant 
senyor Secretari 

7777).-).-).-).-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    16161616////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 
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 4.752.525,18€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 16/2016.

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 suficient .

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 16/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 4.752.525,18€, amb el detall que consta a 
l'annex.

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    13131313    vots favorables del Grup Municipal PSCvots favorables del Grup Municipal PSCvots favorables del Grup Municipal PSCvots favorables del Grup Municipal PSC----CPCPCPCP    ((((13131313))));;;;    iiii    
12121212    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,        CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222)))),,,,    i PPi PPi PPi PP    
((((1111).).).).

Alcalde: Passem al número 8, que és una altra modificació de crèdits, la 17/2016, endavant senyor 
Secretari

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    17171717////2016201620162016    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 355.543,23€, al qual se li ha 
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assignat el codi d'expedient MC AJT 17/2016.

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 adequada.

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 17/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 355.543,23€, 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 sí que hi haurà una presentació, en aquest cas la del Regidor 
d'Educació, el senyor Francesc Arolas que té la paraula

Senyor Arolas: Bona tarda a tothom, ens agradaria fer una petita explicació del moviment més gran 
que comporta aquesta modificació de crèdit, que són més de 302.000 euros, que s'afegiran al 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero, que és el Consorci que gestiona l'Escola Municipal 
Montserrat Montero, una escola d'educació especial. Per poder explicar el perquè d'aquesta 
modificació m'agradaria retrocedir molt breument una mica en el temps, per posar a tothom en 
antecedents d'on sorgeix aquest Consorci. 

L'any 2008, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers es van fer càrrec de l'Escola 
Montserrat Montero, una escola que fins llavors gestionava la Fundació Privada Vallès Oriental. Per 
diferents raons des del Departament es va considerar que estaria bé que aquesta escola passes a ser 
de titularitat municipal, per tant una escola d'educació especial pública, i l'Ajuntament, evidentment, si 
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va avenir a bé. En aquest acord que inicialment configurava un Consorci on hi havia d'una banda 
l'Ajuntament, i de l'altra la Fundació Privada Vallès Oriental, que posteriorment va deixar el Consorci, i 
la va substituir el Consell Comarcal , perquè és una escola d'abast supramunicipal. A la comarca tenim 
dues escoles públiques d'educació especial, una a Mollet i una aquí a Granollers, i en aquestes dues 
escoles es reparteixen els alumnes amb necessitats especials de tota la comarca, per tant repeteixo, 
una escola supramunicipal. 

Doncs en aquest acord entre el Departament, la petició que ens va fer que l'Ajuntament es fes càrrec 
d'aquest escola, no només de l'escola, sinó que l'escola aportes un plus en el territori, amb tot un 
seguit d'actuacions i de recolzament i de formació en els centres de la comarca, sobretot en temes 
d'autisme, una feina que des d'aquí volem reconèixer perquè està tenint molt bona encaixada en el 
territori. Doncs com deia, en aquest acord, el Departament es va comprometre a finançar, com no 
podia ser d'una altra manera, perquè tot i ser una escola de titularitat municipal, l'educació i l'educació 
especial també, doncs és una competència de la Generalitat. Amb la qual cosa el Departament com 
deia es comprometia doncs a finançar tant el professorat que fes falta, com les diferents despeses que 
comportava el funcionament de l'escola.

Fins a l'any 2013, 2014, del curs 2008-2009, al curs 2013-2014, pràcticament la totalitat del 
finançament de l'escola va córrer a càrrec de la Generalitat de Catalunya, però l'any 2015, 
unilateralment, la Generalitat va decidir canviar el sistema de finançament de manera que va establir, 
o va computar a l'escola uns criteris generals per confeccionar les plantilles de manera que els 
alumnes, el número d'alumnes, marcava el número de grups que hi hauria a l'escola, i aquest número 
de grups és el que donava un finançament o un altre.

El que passa és que aquesta confecció de plantilles o aquests criteris generals pel que es regeix 
actualment la Generalitat no contempla moltes especificitats doncs de la nostra escola. Com per 
exemple, aquests criteris generals determinen que la ràtio d'alumnes en funció de la discapacitat dels 
alumnes serà d'un mestre o educador per cada sis alumnes o per cada 4 alumnes, ens trobem en el 
nostre centre que tenim alumnes amb moltes més dificultats, o amb dificultats molt més grans que 
comporten que tinguem ràtios d'1/1 o en alguns casos també, 1/2, per la qual cosa necessitem una 
plantilla molt més amplia del que se'ns reconeix en aquest decret.

D'altra banda per les característiques de l'edifici que vam heretar i que tots coneixíem, també el 
Departament, és un edifici que té una extensió molt amplia, la superfície total són més de 17.000 
metres quadrats, i construïda gairebé 3.500 metres quadrats, on tenim 5 edificis, unes edificacions 
dels anys 70, doncs és un espai que comporta un manteniment molt elevat, també el Departament ha 
deixat de finançar, o està finançant 0 euros en aquests moments pel que fa al manteniment.

Una altra dificultat que hi ha hagut afegida, també des d'aquest any 2015 s'ha canviat el criteri, fins 
llavors el Consell Comarcal era qui finançava les beques del menjador, en aquest cas, no són beques 
perquè els alumnes d'educació especial tenen tots, tots i totes, el dret a menjador, perquè passen tota 
la jornada a l'escola i els mestres, que són els que els hi donen el menjar, tenen també el dret de 
poder menjar a l'escola gratuïtament. Això quan ho finançava el Consell Comarcal es respectava, des 
del moment que la Generalitat ho ha entomat directament ella, parlo de Generalitat evidentment, el 
departament d'Ensenyament, doncs el dinar dels docents no hi entra, i els menús només es paguen 
pels menús servits, per dir-ho així, quan hi ha alumnes que el mateix dia avisant de què no es 
quedaran a menjar, són freqüents les visites als metges, o que no es trobin bé, i que per tant no vagin 
a l'escola, i avisin a l'ultim moment, l'escola aquell dinar l'ha de tenir preparat a primera hora del matí, 
en tot cas, com dit, amb el nou sistema de finançament, aquest menú no està pagat.

Una altra complicació que se'ns hi afegeix, és tot el tema de les substitucions, el Departament només 
substitueix les places de mestres, en aquesta escola tenim bastants tipologies de professionals, tenim 
mestres, també tenim educadors, tenim logopedes, tenim fisioterapeutes, tenim psicòlegs, doncs bé 
l'única cosa que se'ns cobreix en les substitucions, són els mestres.

Bé, en tot cas aquesta serien bàsicament les situacions més importants que ens hem trobat de canvi i 
que ha suposat que el Consorci tingués unes pèrdues de més de 300.000 euros que des 
d'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera, perquè nosaltres evidentment creiem en aquesta 
escola, creiem en l'excel·lent feina que estan fent dins de l'escola i com també com deia fora de 
l'escola amb aquest encàrrec que tenen de formar i de transmetre aquests coneixements, doncs això, 
com deia, des de l'Ajuntament es fa aquesta modificació de crèdit, per poder eixugar aquest deute, i 
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en tot cas, no fem la modificació de crèdit, posem els diners i ja està, perquè aquest any ens tornaríem 
a trobar igual, i pensem que sobretot al ser una escola supramunicipal, i al ser uns estudis obligatoris 
no és just que l'Ajuntament de Granollers hagi de destinar aquesta quantitat tan gran de diners 
anualment per eixugar el que la Generalitat doncs no finança. D'una banda seguim parlant amb la 
Generalitat, demanat que es facin càrrec de tot allò que els hi correspon, i per altra, hem encetat una 
via conjuntament amb el Consell Comarcal, tenim el Conseller comarcal d'Educació, l'Àlex Sastre, que 
estem treballant conjuntament amb ell i amb el President i el gerent, per començar a explorar la via de 
què si som gairebé 30 municipis que tenim infants en aquest centre, si la Generalitat no compleix amb 
el finançament que li pertoca, com a mínim, poder repartir una mica aquests dèficits entre els diferents 
ajuntaments. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si vol intervenir, per la part de la CUP, no? Per part de Ciutadans 
tampoc, Esquerra? Doncs senyor Sastre,

Senyor Sastre: Sí, molt breument, i en aquest sentit evidentment això que deia el Regidor Arolas 
doncs ara més una mica complicat, perquè jo ara en aquest Ple tampoc no exerceixo de Conseller 
comarcal d'Ensenyament, però sí que és veritat, i anava a fer-ho abans fins i tot que vostè doncs 
ressaltés aquest matís o aquesta doncs tasca que exerceixo en el Consell Comarcal, però sí que 
manifestar com vostè ja bé ha dit, que el fet de ser una escola d'educació especial que presta serveis 
no només a alumnes de Granollers sinó a alumnes de tota la comarca, doncs això fa que tingui doncs 
un abast que bé assenyalava supramunicipal, sap bé vostè perquè hi era a la reunió juntament amb 
l'Alcalde que en el Consell Comarcal també està col·laborant per tal de què aquest deute o aquest 
infrafinançament que té l'escola doncs quedi solventat.

Això és un problema financer, el problema polític que vostè també assenyalava que afectaria doncs al 
criteri que en aquest cas imposa o proposa el Departament, ara ja no li parlo com a Conseller 
comarcal d'Ensenyament, sinó que li parlo com a portaveu del Grup Municipal, estendre-li la mà a 
qualsevol reivindicació que vulguin fer al Departament d 'Ensenyament o a la Generalitat de Catalunya, 
en aquest aspecte, que considerem una de les línies vermelles que hem de posar sobre la taula en 
quant a ciutat, o en quant fins i tot comarca, ens trobarà per fer front comú, per anar a plantejar totes 
les problemàtiques que hi hagi al respecte a la Generalitat de Catalunya i per tant des d'aquí, des 
d'aquest Grup estenem la mà a qualsevol i fins i tot visita o reivindicació que es vulgui fer amb la 
Conselleria, que compti amb nosaltres directament.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si vol intervenir, no?

Senyor Arolas: Donar les gràcies per l'oferiment.

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas toca votar, vots favorables a la proposta, serien... a veure? Sí? per 
tant, s'aprova per unanimitat.
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APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Aprovem aquesta modificació de crèdit, passem al punt número 9, que és un dictamen relatiu 
a la modificació de plantilla, senyor Secretari.

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ    02020202////2016201620162016    DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS    
DE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

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

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

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

Es fa necessari per necessitats organitzatives i operatives de funcionament procedir a la  realització 
de  diferents modificacions a la plantilla i relació de llocs  de treball en diverses Àrees . 

1111)))) En l'àmbit de l'UOS i del centre Roca Umbert , i davant de la necessitat de crear un nou lloc de 
treball a Roca Umbert,  es relitzarà una redistribució d'efectius interna entre els actuals llocs de treball 
i places existents ,  i caldrà procedir a la realització de les següents modificacions  :  

1.1 Creació d'un lloc de treball de Tècnic Especialista de Logística i Manteniment Roca Umbert  .

1.2 Amortització d'un lloc de treball de Mestre d'oficis. 

1.3  Amortització d'una plaça de Mestre d'Oficis . 

1.4 Creació  d'una plaça d'Oficial de Senyalització . 

1.5 Modificar el requisit d'accés del lloc de treball d'inspector de disciplina urbanística  de C1 a  C2/C1.

A principis d'any ja es va alliberar i disposar la despesa negativa d'aquesta plaça vacant de mestre 
d'oficis. (  AD/ 12016000002374)

L'autorització i disposició de la despesa de la creació de la plaça d 'oficial de senyalització es farà en el 
moment de la provisió de l'esmentada plaça.

2222)))) En l'àmbit del Servei d'Esports, davant de la necessitat de redistribuir els efectius actuals  i atenent 
a la propera jubilació d'un Oficial de manteniment , caldrà procedir a les següents   modificacions : 

2.1 Creació d'un lloc de treball d'auxiliar de manteniment . 
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2.2 Amortització d'un lloc de treball d'oficial de manteniment.

2.3 Creació d'una plaça de conserge .

2.4 Amortització d'una plaça d'oficial de manteniment .  

L'autorització i disposició de la despesa negativa que suposa l'amortització de la plaça d'oficial de 
manteniment es farà en el moment de la jubilació del senyor Joan Gallego.

L'autorització i disposició de la despesa de la creació de la plaça de conserge es farà en el moment de 
la provisió de l'esmentada plaça.

3333)))) En l'àmbit de Salut Pública , cal procedir a l'actualització d'un lloc de treball de Cap d'oficina de 
sanitat i consum, actualitzant en concret al  requisit d'accés per la provisió de l'esmentat lloc de treball  
"F" a "F/L". 

3.1. Modificació del requisit d'accés de F a F/L

4444)))) En l’àmbit de Seguretat Ciutadana , i d’acord amb el procés ja previst de promoció interna a l’actual 
plantilla i relació de llocs de treball , en la que ja es preveia la provisió mitjançant promoció interna de 
4 places de caporal , s’afegeix la creació de dos places més per promoció interna , una de 
sotsinspector i una de sergent .  La nova distribució dels quadres de comandament dintre de 
l’organització del servei es realitzarà per promoció interna en cadena de manera que el número total 
de efectius continuarà sent el mateix aprovat amb la plantilla per aquest exercici  a data 1 de gener de 
2016 , d’acord amb el següent detall :

PLACES PLANTILLA 
ACTUAL 

PLANTILLA 
FUTURA 

Inspector 1 1
Sotsinspector - 1
Sergents 5 5
Caporals 12 12
Agents 75 74
TOTAL 93 93

4.1 Creació  d’una plaça de sotsinspector .

4.2 Creació d’un lloc de treball de sotsinspector  

4.3 Creació d’una plaça de sergent .

4.4 Creació d’un lloc de treball de sergent .  

La provisió definitiva d’ambdues places comportarà l’amortització a l’exercici  2017 d’una plaça de 
sergent i d’una plaça d’agent .  

D'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que diu: "1. Són objecte de negociació, en el seu 
àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que 
legalment sigui procedent en cada cas, les matèries següents:
a) L’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques 
que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes .
b) La determinació i l’aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris . .....
k) Les que afectin les condicions de treball i les retribucions dels funcionaris, la regulació de les quals 
exigeixi norma amb rang de llei. .....
2. Queden excloses de l’obligatorietat de la negociació les matèries següents :
a) Les decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats d’organització .
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Quan les conseqüències de les decisions de les administracions públiques que afectin les seves 
potestats d’organització tinguin repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics que 
preveu l’apartat anterior, és procedent la negociació de les condicions esmentades amb les 
organitzacions sindicals a què es refereix aquest Estatut....."; en data 20 de maig de 2016, s'informa a 
la Mesa de Negociació dels canvis proposats. 

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar  la modificació de la PLANTILLAPLANTILLAPLANTILLAPLANTILLA  amb efectes del dia 1 de juny i 1 de juliol de 2016 
amb el detall següent:

1. Amortitzar :

Ens Escala Subescala Classe Grup 

(Cos)

Règim Plaça

AJT AE SERVEIS 

ESPECIALS

Personal 

d'oficis

C2 V Mestre d'oficis

AJT AE SERVEIS 

ESPECIALS

Comeses 

Especials

C2 FC* Oficial manteniment

* Quan es jubili el senyor Joan Gallego Soler en data 1 de juliol de 2016

2. Crear :

Personal Funcionari 

Ens Escala Subescala Classe Grup 

(Cos)

Règim Plaça

AJT AE SERVEIS

ESPECIALS

Policia 

Local

C1 V Sots Inspector

AJT AE SERVEIS

ESPECIALS

Policia 

Local

C1 V Sergent

AJT AE SERVEIS

ESPECIALS

Personal 

d'oficis

C2 V Oficial de senyalització

Personal Laboral

Ens Escala Subescala Classe Grup 

(Cos)

Règim Plaça

AJT --- --------------- AP V Conserge



32

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar la modificació de la     RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS  amb efectes del dia 1 de 
juny i 1 de juliol  de 2016 amb el detall següent:

1. Amortitzar :

Denominació RLLT Enquad 

Orgànic

CD CE Classifi

cació 

profes

sional

Núm 

fitxa

Nivell 

de 

català

Forma 

provisió

Règim Col·le

ctiu(c

ossos

)

Jornada

Mestre d'oficis 3111 15 15 C2 218 A2 CM F/L AE JC

Oficial de manteniment 

d'instal.lacions esportives * 

4202 14 7 C2 180 A2 CM F AE JC

* amb efectes 1 de juliol de 2016, quan es jubili el senyor Joan Gallego Soler

2. Crear :

Denominació RLLT Enquad 

Orgànic

CD CE Classific

ació 

professi

onal

Núm 

fitxa

Nivell 

de 

català

Forma 

provisió

Règim Col·lect

iu(coss

os)

Jornada

Sergent 5221 20 31 C1 154 B CM F AE JC

Sots Inspector 5221 22 35 C1 151 B CM F AE JC

Tècnic especialista manteniment 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

1140 16 17 C2/C1 368 A2 CM F/L AE JC

Auxliar  de manteniment 

d'instal.lacions esportives

4202 12 7 AP/C2 367 A2 CM F/L AE JC

3. Modificar :

Denominació RLLT Enquad 

Orgànic

CD CE Classific

ació 

professi

onal

Núm 

fitxa

Nivell 

de 

català

Forma 

provisió

Règim Col·lect

iu(coss

os)

Jornada

Inspector/a disciplina urbanística 3210 16 10 C2/C1 256 C CM F AG/A

E

JC

Cap d'oficina de sanitat i consum 5110 22 28 A1 205 C CM F/L AE JC

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

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí posa que haig de mirar al Pep. No hi ha intervenció? Per tant, no hi ha 
intervenció, sí que hi ha demanada 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    10101010    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222)))),,,,    i PPi PPi PPi PP    
((((1111).).).).
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Alcalde: Molt bé, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 10, 
és un dictamen a partir del qual es proposa ratificar una Resolució d'Alcaldia del 25 d'abril, relativa a 
l'estudi de l'impacte ambiental del projecte de desdoblament de la R-3 entre Parets i La Garriga, 
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

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATA    25252525    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    
2016201620162016    RELATIVA A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA DE LRELATIVA A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA DE LRELATIVA A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA DE LRELATIVA A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA DE L    """"ESTUDIO DEESTUDIO DEESTUDIO DEESTUDIO DE    
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA LÍNEA DEIMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA LÍNEA DEIMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA LÍNEA DEIMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DUPLICACIÓN DE VÍA DE LA LÍNEA DE    
CERCANÍAS RCERCANÍAS RCERCANÍAS RCERCANÍAS R----3333    ENTRE PARETS Y LA GARRIGAENTRE PARETS Y LA GARRIGAENTRE PARETS Y LA GARRIGAENTRE PARETS Y LA GARRIGA    ((((BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA)")")")",,,,    ESTABLERT PER ADIFESTABLERT PER ADIFESTABLERT PER ADIFESTABLERT PER ADIF,,,,    IIII    
FORMULARFORMULARFORMULARFORMULAR----NE AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTSNE AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTSNE AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTSNE AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS

Alcalde: No fa falta que reprodueixi tot el document, en tot cas, 

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

En data 25 d'abril de 2016, mitjançant resolució d'alcaldia núm. 2111/2016 es va aprovar comparèixer 
en el tràmit de consulta pública i institucional per a determinar l'amplitut i el nivell d'abast que té l' 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías REstudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías REstudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías REstudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías R----3333    
entre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garriga    ((((BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona )))) presentado por la Subdirección de Proyectos de Red 
Convencional de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias i 
formular-ne consideracions i suggeriments.

Que en l'acord tercer s'aprova ratificar al proper Ple de l'Ajuntament  l'esmentada resolució.

    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 resolució d'alcaldia de data 25 d'abril de 2016, número 2111/2016, relativa a 
comparèixer en el tràmit de consulta pública i institucional de Estudio de Impacto Ambiental delEstudio de Impacto Ambiental delEstudio de Impacto Ambiental delEstudio de Impacto Ambiental del    
Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías RProyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías RProyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías RProyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías R----3333    entre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garriga    ((((BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona )))) 
presentado por la Subdirección de Proyectos de Red Convencional de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i que es transcriu literalment:

""""    Identificación del expedienteIdentificación del expedienteIdentificación del expedienteIdentificación del expediente

Relativo a comparecer en el trámite de información pública para determinar la amplitud y el nivel de 
alcance del "Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de 
Cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona)", establecido por ADIF, y formular alegaciones y 
sugerencias,

HechosHechosHechosHechos    ::::

En fecha 22 de marzo de 2016, con registro de entrada 2016005239, la Subdirección de Proyectos de 
Red Convencional de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras ferroviarias 
(ADIF) comunicó el inicio del período de consultas para el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental del "Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea deEstudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea deEstudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea deEstudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de    
Cercanías RCercanías RCercanías RCercanías R----3333    entre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garrigaentre Parets y la Garriga    ((((BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona ))))" a efectos de formular observaciones referidas a 
los contenidos específicos de cariz ambiental en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar desde el 
siguiente día hábil de la recepción del mencionado escrito.  También remitió una copia del 
mencionado Estudio de Impacto Ambiental, en cumplimiento del artículo 37 de la Ley 21/2013 de 
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Evaluación Ambiental.

Dicho Estudio de Impacto Ambiental (de ahora en adelante el estudio de impacto ambiental) se 
enmarca dentro de los trabajos en curso, por parte de ADIF, de redacción del “Proyecto constructivoProyecto constructivoProyecto constructivoProyecto constructivo    
para la duplicación de vía de la Línea de Cercanías Rpara la duplicación de vía de la Línea de Cercanías Rpara la duplicación de vía de la Línea de Cercanías Rpara la duplicación de vía de la Línea de Cercanías R----3333    entre Parets y La Garrigaentre Parets y La Garrigaentre Parets y La Garrigaentre Parets y La Garriga” (de ahora en 
adelante nos referiremos a él como el proyecto constructivo), y consecuentemente el estudio de los 
impactos ambientales y las medidas correctoras y compensatorias se definen en relación a las 
actuaciones previstas en dicho proyecto constructivo.

El objetivo del proyecto constructivo es mejorar las prestaciones de la infraestructura ferroviaria, con 
objeto de hacer posible el incremento del número de servicios entre Barcelona y La Garriga, la 
reducción del tiempo de viaje, la mejora de las condiciones de seguridad y la mejora de la 
accesibilidad en las estaciones.

De acuerdo con lo expuesto en el estudio de impacto ambiental, la principal actuación del proyecto 
constructivo consiste en la duplicación de un tramo de vía única de 18,2 Km del corredor ferroviario 
Barcelona-Vic, comprendido entre el P.K. 19+877 en la cabecera sur de entrada a la estación de 
Parets del Vallés y el P.K. 38+150 en la cabecera norte de salida de la estación de La Garriga, 
discurriendo por los términos municipales de Mollet del Vallès, Parets del Vallés, Montmeló, 
Canovelles, Granollers, Les Franqueses del Vallès y La Garriga. Por otro lado, el proyecto 
constructivo incluye la remodelación y mejora de la accesibilidad de las  estaciones, el cerramiento 
perimetral del corredor ferroviario y la reposición y mejora de la superestructura de vía e instalaciones 
ferroviarias.

La duplicación de vía prevista por el proyecto constructivo se define principalmente siguiendo el 
corredor actual, salvo en tramos concretos en los que se  prevé la ejecución de nuevos viaductos o 
túnel lo cual hace necesario separar ligeramente el trazado de la nueva vía respecto al corredor 
actual; o en tramos en los que se realiza pequeñas rectificaciones de trazado, como es el caso del 
tramo comprendido entre el P.K. 33+420 y el P.K. 34+100, en el término municipal de Les Franqueses 
del Vallès, con objeto de evitar afecciones a las rieras y a las edificaciones existentes. En cuanto al 
perfil longitudinal de la doble vía resultante, se mantiene mayormente la configuración y cotas de 
rasante actuales, salvo en puntos concretos con objeto de dar cumplimento a los gálibos requeridos. 
Dicha duplicación conlleva la ejecución de un nuevo túnel de 54 m, paralelo al túnel de Esteve 
existente en el término de Montmeló, y de 5 nuevos viaductos para una vía, paralelos a los existentes, 
de entre los que destacan el de la riera de Tenes de 136 m y el del río Congost de 206 m; así como la 
ampliación de 13 pasos y la ejecución de 8 nuevos pasos, a distinto nivel.

Otra de las actuaciones previstas en el proyecto constructivo es la mejora de la accesibilidad de las 
cuatro estaciones existentes (Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y 
La Garriga), mediante la adecuación de la geometría de los andenes a los estándares previstos por 
ADIF, tales como la longitud de 200 metros y la altura de 68 cm respecto a la cota de vía; y la 
ejecución de pasos inferiores de acceso y conexión de andenes, adaptados a personas con movilidad 
reducida, dotados de ascensores o rampas complementarios a las escaleras fijas. En cuanto a la 
duplicación de vía en el ámbito de las estaciones, ésta se define mediante la adaptación de vías 
secundarias a principales. Por último, cabe indicar la inclusión en el proyecto constructivo del cierre 
perimetral del corredor ferroviario y la renovación y mejora de la superestructura de vía e instalaciones 
ferroviarias

El proyecto constructivo no incluye la supresión y reposición de los 7 pasos a nivel existentes en el 
corredor ferroviario objeto de duplicación, no obstante indica que en el momento actual ADIF está 
tramitando la supresión de los pasos a nivel existentes en los PP.KK. 32/651 y 34/590 y está 
redactando los proyectos de supresión de los situados en los PP.KK. 25/268, 26/540, 36/181, 36/434 y 
37/492, con objeto de proceder a su supresión con carácter previo a la ejecución de la duplicación .

Una vez analizada la documentación gráfica y escrita del documento Estudio de Impacto Ambiental, 
se ha emitido un informe técnico de valoración del mencionado estudio, sobre nuestro acuerdo con el 
contenido del mismo y con la solución desarrollada en él para el Proyecto constructivo para laProyecto constructivo para laProyecto constructivo para laProyecto constructivo para la    
duplicación de vía de la Línea de Cercanías Rduplicación de vía de la Línea de Cercanías Rduplicación de vía de la Línea de Cercanías Rduplicación de vía de la Línea de Cercanías R----3333    entre Parets y La Garrigaentre Parets y La Garrigaentre Parets y La Garrigaentre Parets y La Garriga”, exponiendo las  
consideracionesconsideracionesconsideracionesconsideraciones  y sugerenciassugerenciassugerenciassugerencias     que se transcriben en el punto primero de la parte resolutiva.

Fundamentos de derechoFundamentos de derechoFundamentos de derechoFundamentos de derecho :
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Artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que establece un periodo de consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas para que en el plazo máximo de 
treinta días hábiles desde la recepción de la notificación  para emitir los informes y formulas las 
alegaciones que estimen pertinentes.

Artículo 21.1.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de de Régimen Local, que 
establece las competencias del alcalde para el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y 
la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado 
en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto 
dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación .

ResuelvoResuelvoResuelvoResuelvo ::::

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO: Comparecer en el trámite de consulta pública e institucional para determinar la 
amplitud y nivel de alcance que tiene el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de 
Vía de la Línea de Cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona) presentado por la Subdirección 
de Proyectos de Red Convencional de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias y formular las consideraciones y sugerencias en el sentido siguiente :

Consideraciones que deben y pueden ser tenidas en cuenta por parte del proyecto constructivo yConsideraciones que deben y pueden ser tenidas en cuenta por parte del proyecto constructivo yConsideraciones que deben y pueden ser tenidas en cuenta por parte del proyecto constructivo yConsideraciones que deben y pueden ser tenidas en cuenta por parte del proyecto constructivo y    
en la posterior fase de obrasen la posterior fase de obrasen la posterior fase de obrasen la posterior fase de obras ::::

a) En relación a la permeabilidad transversal de la infraestructura ferroviariaEn relación a la permeabilidad transversal de la infraestructura ferroviariaEn relación a la permeabilidad transversal de la infraestructura ferroviariaEn relación a la permeabilidad transversal de la infraestructura ferroviaria ::::

El conjunto de actuaciones previstas en el proyecto constructivo, de reposición y ampliación de 
estructuras afectadas, de ejecución de nuevos pasos a diferente nivel y de cierre perimetral de toda 
la línea; junto con las actuaciones de supresión de pasos a nivel y sustitución por pasos a distinto 
nivel, que Adif prevé abordar de forma independiente, conllevarán un cambio significativo en las 
condiciones actuales de seguridad del corredor ferroviario, así como en la integración territorial del 
corredor ferroviario y en la movilidad y accesibilidad de su entorno próximo, especialmente en los 
ámbitos urbanos por los que discurre.

Consecuentemente, consideramos necesario llevar a cabo un proceso de concertación yproceso de concertación yproceso de concertación yproceso de concertación y    
coordinacióncoordinacióncoordinacióncoordinación  con las administraciones afectadas, especialmente el Departament de Territorio i 
Sostenibilitat y los Ayuntamientos afectados, en el que se analice conjuntamente la configuración 
final prevista resultante de las actuaciones citadas, en lo que respecta a la vialidad y permeabilidad 
transversal, y la accesibilidad a las estaciones.  Así mismo, consideramos imprescindible que esta 
coordinación se lleve a cabo durante la redacción del proyecto constructivo, con carácter previo a 
su aprobación, así como durante la fase de obras, en cuanto a la programación de los trabajos y la 
definición de las afectaciones a la vialidad existente .

En relación a las actuaciones de supresión de los pasos a nivelsupresión de los pasos a nivelsupresión de los pasos a nivelsupresión de los pasos a nivel    existentes en el corredor, 
consideramos necesario sean ejecutadas con carácter previo a los trabajos de duplicación de víacon carácter previo a los trabajos de duplicación de víacon carácter previo a los trabajos de duplicación de víacon carácter previo a los trabajos de duplicación de vía    
o en paralelo a éstoso en paralelo a éstoso en paralelo a éstoso en paralelo a éstos, con objeto de garantizar la accesibilidad a los ámbitos afectados y mejorar 
las condiciones de seguridad.

b) En cuanto a la previsión de nuevas estacionesEn cuanto a la previsión de nuevas estacionesEn cuanto a la previsión de nuevas estacionesEn cuanto a la previsión de nuevas estaciones ::::

Existen diversos documentos de planificación elaborados en los últimos años, entre los que cabe 
citar el Plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías de Barcelona 2008-2015, el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona, el Pla Director d'Infraestructures del transport públic col.lectiu. de la regió 
metropolitana de Barcelona 2011-2020, el Plan director urbanístico del Circuito de Velocidad de 
Barcelona-Cataluña y el Plan Director Urbanístico para la Concreción y Delimitación de la Reserva 
de Suelo para el Establecimiento de la Línea Orbital Ferroviaria, que prevén la ejecución o reserva 
de suelo, de una nueva estación en el término municipal de Montmeló que dará servicio a los 
ámbitos de actividad del Circuito de Montmeló y su entorno, así como al núcleo urbano de 
Montmeló.
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Así mismo, el precedente “Estudio informativo del proyecto: Cercanías de Barcelona. Línea R-3. 
Tramo Montcada-Vic. Duplicación de vía”, elaborado por el Ministerio de Fomento en el año 2008, 
preveía la ejecución de esta estación, si bien la ubicaba frente al Circuito de Montmeló. En la 
alegación elaborada por el Departament de Territori i Sostenibilitat (entonces denomidado 
Departament de Política Territorial i Obres Publiques) al trámite de información pública de dicho 
estudio informativo, se recogió la solicitud de ubicar dicha estación más al sur, en coherencia con 
los diferentes instrumentos de planificación antes citados .

Solicitamos también que se inicie la redacción del proyecto constructivo de dicha estación, sin que 
ello tenga que influir o condicionar los plazos previstos para la redacción del  proyecto constructivo y 
ejecución de la actuación de duplicación del corredor ferroviario .

Con objeto de hacer posible la ejecución futura de la nueva estación ferroviaria en el entorno del 
Circuito de Montmeló, en el ámbito del P.K. 22+200, consideramos necesario que el proyecto 
constructivo adecúe el trazado ferroviario de la doble vía resultante, mediante la inclusión de un 
tramo recto de 200 m con pendiente técnica.

Así mismo, también consideramos necesario que durante la redacción del proyecto constructivo se 
coordine la actuación de duplicación de vía con los vigentes planes directores urbanísticos para la 
ordenación del Circuito de velocidad de Barcelona-Catalunya y de reserva de suelo de la línea 
orbital ferroviaria, aprobados por el Departament de Territori i Sostenibilitat .

Por otro lado, nos consta la petición de reapertura del apeadero de Llerona por parte de entidades 
locales. En relación a ello, consideramos adecuado que en paralelo a los trabajos de redacción del 
proyecto constructivo, y sin menoscabo de su impulso o condicionamiento, pueda ser llevado a 
cabo un estudio sobre la viabilidad técnica y socioeconómica de esta apertura .

c) En relación a la remodelación de las estaciones existentesEn relación a la remodelación de las estaciones existentesEn relación a la remodelación de las estaciones existentesEn relación a la remodelación de las estaciones existentes ::::

En relación a las actuaciones previstas en el proyecto constructivo, de mejora de remodelación y 
mejora de la accesibilidad de las estaciones, con itinerarios de acceso a distinto nivel de acceso a 
los andenes, manifestamos nuestro acuerdo en cuanto a que supondrán una mejora de la movilidad 
y la seguridad, y permitirán la disposición futura de trenes en composición doble .

No obstante, consideramos necesario conocer la definición completa y específica de las 
actuaciones previstas para cada una de las estaciones, especialmente en lo que respecta a la 
funcionalidad, accesibilidad interna y externa, e intermodalidad. Por ello solicitamos que se 
establezca en fase de redacción del proyecto constructivo, reuniones de coordinación y 
concertación de las actuaciones previstas, tanto con el Departament de Territori i Sostenibilitat 
como con los Ayuntamientos afectados. Entre otras cuestiones, en dichas reuniones podrá ser 
acordada la dotación de park&ride, la movilidad entre los ámbitos urbanos preexistentes a ambos 
lados de la estación y la accesibilidad a la propia estación . 

Así mismo, una de las cuestiones que en fase de diseño y en dichas reuniones debiere de ser 
tenida en cuenta es la posibilidad de unificar o hacer compatibles los pasos a diferente nivel 
previstos para uso interno de la estación con los de permeabilidad urbana que den acceso a la 
estación, con objeto de mejorar su funcionalidad y la ocupación de terrenos, todo ello sin 
menoscabo del objetivo de segregación de espacios  propios de la estación. 

En este sentido, se debiera de analizar la posibilidad de substituir el paso inferior de conexión de 
andenes previsto para la estación de Parets del Vallès, por un paso superior conectado a los 
ámbitos urbanos contiguos, con objeto de mejorar la accesibilidad a la estación. Otro caso similar a 
éste, sería el del paso a diferente nivel prevista en la estación de Granollers -Canovelles.

d) Respecto a la corrección o atenuación del impacto territorial previstoRespecto a la corrección o atenuación del impacto territorial previstoRespecto a la corrección o atenuación del impacto territorial previstoRespecto a la corrección o atenuación del impacto territorial previsto ::::
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En relación a la integración territorial del corredor ferroviario, especialmente en los ámbitos 
urbanos, consideramos necesario el establecimiento de reuniones de coordinación con los 
Ayuntamientos con objeto de analizar conjuntamente, durante la redacción del proyecto 
constructivo, las medidas correctoras previstas, especialmente las referentes a la integración 
paisajística, la disposición de pantallas acústicas, el tratamiento de los taludes y la minimización de 
ocupación de terrenos, así como el ajuste del trazado y disposición de una única plataforma para 
doble vía, allí donde esto sea posible. 

e) En cuanto al impulso del resto de actuaciones previstas en el corredor MontcadaEn cuanto al impulso del resto de actuaciones previstas en el corredor MontcadaEn cuanto al impulso del resto de actuaciones previstas en el corredor MontcadaEn cuanto al impulso del resto de actuaciones previstas en el corredor Montcada ----VicVicVicVic::::

Consideramos imprescindible y necesario que se impulse, para los tramos adyacentes, 
Montcada-Bifurcació - Parets del Vallès y La Garriga-Vic, el resto de estudios, proyectos y obras de 
duplicación de vía, así como la mejora de la accesibilidad de las estaciones, y de renovación y 
modernización de la infraestructura existente, con objeto de mejorar la fiabilidad, capacidad y 
tiempo de viaje en el conjunto la línea R3 con carácter prioritario.

f) Respecto al establecimiento de una Comisión de seguimientoRespecto al establecimiento de una Comisión de seguimientoRespecto al establecimiento de una Comisión de seguimientoRespecto al establecimiento de una Comisión de seguimiento ::::
Por todo lo expuesto anteriormente, y dado el alcance y necesidad de coordinación de los 
diferentes aspectos asociados a las actuaciones previstas en el proyecto constructivo, 
consideramos pertinente el establecimiento de unaestablecimiento de unaestablecimiento de unaestablecimiento de una comisión de seguimientocomisión de seguimientocomisión de seguimientocomisión de seguimiento durante la redacción 
del proyecto constructivo, en la que pueda ser tratado el alcance y definición de las actuaciones, de 
forma coordina y concertada con el Departament de Territori i Sostenibilitat y con los 
Ayuntamientos afectados, especialmente en relación a las cuestiones en la que dichas 
administraciones tienen competencias.

ANEXOANEXOANEXOANEXO    ----    Sugerencias específicas de GranollersSugerencias específicas de GranollersSugerencias específicas de GranollersSugerencias específicas de Granollers .-.-.-.-

1111)))) Estación GranollersEstación GranollersEstación GranollersEstación Granollers ----CanovellasCanovellasCanovellasCanovellas .-.-.-.-
1) Nuevo paso inferior peatonal en la estación Granollers-Canovelles. El proyecto únicamente 

contempla la unión en paso subterráneo entre las vías 1 y 2, para acceso a los andenes. La 
propuesta del Ayuntamiento de Granollers incide en la necesidad de prolongar dicho paso 
inferior peatonal en dos sentidos, unir la zona oeste de aparcamiento que ya actualmente se 
utiliza por parte  de los usuarios de cercanías, con lo que se facilita el acceso a la estación  y 
prologar también el paso hacia el este para permitir también el acceso hasta la calle Joan 
Maragall para facilitar el acceso a la ciudad.

2) El desmontaje ya realizado de los 8 silos de material a granel que existían en la estación 
Granollers-Canovelles, permite ya la ampliación del aparcamiento existente de una manera 
muy significativa, puesto que prácticamente dobla su capacidad. Si en el proyecto añadimos 
una actuación de adecuación de pavimento e iluminación del aparcamiento, conseguiremos 
dotar a la línea de cercanías de un auténtico servicio de park&ride que posibilitará a los 
usuarios del ferrocarril de los municipios del entorno de Granollers , disponer de una moderna 
infraestructura de intercambio e intermodalidad.

3) La adecuación de la zona de aparcamiento descrita debe compatibilizarse con el 
mantenimiento de un paso vial al sur de la estación, que permita acceder al barrio de 
Granollers, denominado Vinya Curenya.

4) La existencia del antiguo depósito de agua que daba servicio a las locomotoras de vapor, 
tiene un gran valor patrimonial, el proyecto debe considerar y proteger este importante 
elemento histórico y patrimonial situado en la zona sur de la estación Granollers -Canovellas.

2222)))) Mantenimiento y restauración de la conectividad vecinalMantenimiento y restauración de la conectividad vecinalMantenimiento y restauración de la conectividad vecinalMantenimiento y restauración de la conectividad vecinal,,,,    ecológica y paisajística mediante laecológica y paisajística mediante laecológica y paisajística mediante laecológica y paisajística mediante la    
aplicación de medidas de permeabilización de las infraestructurasaplicación de medidas de permeabilización de las infraestructurasaplicación de medidas de permeabilización de las infraestructurasaplicación de medidas de permeabilización de las infraestructuras

El estudio ambiental de impacto ambiental contempla diversas acciones de movilidad y 
conectividad longitudinal y transversal a su paso por Granollers, proponiendo las siguientes 
soluciones:

· Pasarela peatonal
· Pasos superiores y inferiores 
· Supresión de pasos a nivel
· Nuevo camino de enlace
· Camino cortado

Para la correcta ejecución de estas previsiones se deben tener presente diferentes normativas , planes 
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y proyectos desarrollados en nuestro municipio:
· Plan especial de conservación y gestión del Patrimonio Natural de Granollers, publicado en el 

DOGC 4223 de 21 de setiembre de 2004, por lo que se refiere a los elementos protegidos 
como:
o Red básica de caminos rurales y vecinales: camino de Can Ribes, camino de Can Ninou, 

Camino de Parets a Palou, camino de la Esquella y camino de Sant Nicolau
o Espacios naturales de interés municipales: Bosque de Can Català, Bosque de la Costa, 

Bosque de Sant Nicolau, Bosque de Molí de Capellans y bosque de Can Pagès.
· Directrices para la conservación y gestión de los paisajes de los espacios naturales de 

Granollers, aprobado por la Junta de Gobierno Local de 31 de julio de 2012.
· Itinerario de la Anilla Verde de Can Cabanyes y ruta de descubierta de la Serra de Ponent

De acuerdo con todo lo anterior se proponen las siguientes sugerencias y propuestas al proyecto de  
duplicación de la vía de la línea de cercanías R3 para el mantenimiento y restauración de la 
conectividad vecinal, ecológica y paisajística del ámbito de actuación del proyecto :

2.12.12.12.1)))) AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE ENLACE PROPUESTOAMPLIACIÓN DEL CAMINO DE ENLACE PROPUESTOAMPLIACIÓN DEL CAMINO DE ENLACE PROPUESTOAMPLIACIÓN DEL CAMINO DE ENLACE PROPUESTO
El nuevo camino de enlace es una gran medida correctora de la supresión de los pasos a nivel 
existentes, aunque su propuesta de trazado resulta insuficiente para mantener la conectividad 
existente en todo el sector oeste de la vía del tren, la zona conocida como la Serra de Ponent.
La propuesta provocaría que diversos núcleos habitados quedasen aislados o mal comunicados, 
viéndose expuestos a riesgos como dificultades en los traslados hospitalarios en caso de 
urgencias, las evacuaciones por incendios forestales o las afecciones por deslizamientos de 
tierras, todas circunstancias reales que han sucedido en los últimos años .
Además la propuesta  también debe contemplar la existencia de rutas y itinerarios consolidados 
de alto uso social, como son la anilla verde de Can Cabanyes (recorrido situado en el sud del 
municipio de Granollers) y la ruta de descubierta de la Serra de Ponent (itinerario situado en el 
norte del término municipal).
Es por eso que solicitamos la propuesta alternativa de creación de un camino de enlace que 
transcurra paralelo a la línea de ferrocarril desde el camino de Can Ninou, pasando por el 
camino de Sant Nicolau, hasta la estación de tren de Granollers-Canovelles. Esta solución  
resolvería todas las afecciones de continuidad de los caminos existentes y de acceso a los 
núcleos habitados. Además, es importante destacar que con este nuevo camino ampliado se 
facilitaría el acceso a las vías del ferrocarril para trabajos de mantenimiento o reparación en todo 
el tramo de la R3 en Granollers.

2.22.22.22.2)))) CONTINUIDAD DEL CAMINO EXISTENTE DE SANT NICOLAU BAJO LA CARRETERACONTINUIDAD DEL CAMINO EXISTENTE DE SANT NICOLAU BAJO LA CARRETERACONTINUIDAD DEL CAMINO EXISTENTE DE SANT NICOLAU BAJO LA CARRETERACONTINUIDAD DEL CAMINO EXISTENTE DE SANT NICOLAU BAJO LA CARRETERA    
NNNN----152152152152aaaa
En la documentación aportada no se ha previsto una continuidad del camino de Sant Nicolau por 
debajo de la carretera N-152a y se propone el corte del camino. Este camino histórico forma parte 
de la red protegida de caminos rurales y vecinales de Granollers y es una de las principales 
conexiones urbanas de la ciudad de Granollers con diversos núcleos poblados y la zona 
agroforestal de la Serra de Ponent, que ya quedo afectado tiempo atrás con la supresión del paso a 
nivel de Can Pastor.
La eliminación de esta conexión natural generaría una gran impermeabilidad de los núcleos 
habitados de este ámbito, conocidos como la zona de la Pelada,  debido al efecto barrera que 
provocarían las infraestructuras viarias de la carretera N -152a y la línea ferroviaria R3.
Es por eso que solicitamos la habilitación de un paso inferior de la N-152a que de continuidad al 
camino de enlace propuesto en el apartado anterior. Esta solución tendría múltiples beneficios, 
especialmente para los vecinos de la zona de la Pelada y Can Many, grandes afectados por la 
eliminación del paso inferior actual . 

2.32.32.32.3)))) MEJORA DEL CAMINO DE SANT NICOLAU EN TRAMOS CON MARGENESMEJORA DEL CAMINO DE SANT NICOLAU EN TRAMOS CON MARGENESMEJORA DEL CAMINO DE SANT NICOLAU EN TRAMOS CON MARGENESMEJORA DEL CAMINO DE SANT NICOLAU EN TRAMOS CON MARGENES    
EROSIONADOSEROSIONADOSEROSIONADOSEROSIONADOS
El camino de Sant Nicolau discurre paralelo a la línea R3 desde la carretera N-152a hasta la zona 
de Vinya Curenya (poco antes de la estación de Granollers-Canovellas). Existen dos tramos de 
este camino que tienen márgenes erosionados y están ubicados a escasos metros de la zona de 
duplicación de las vías de ferrocarril : 
· Tramo del bosque de Molí de Capellans 
· Tramo del bosque de Can Pagès
Ambos tramos son espacios naturales de interés municipal, una figura de protección establecida 
por la normativa ambiental presentada anteriormente.
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Se informa que ambos márgenes presentan riesgos geológicos y que será conveniente tomar las 
medidas oportunas en la realización de los trabajos próximos de duplicación de vías .
A su vez, se propone el estudio de las siguientes medidas:
o Aplicación de medidas de contención del talud del bosque de Molí de Capellans, que en caso 

de desprendimiento, podría inhabilitar el funcionamiento de la circulación de los trenes de la R 3.
o Estudio de la posibilidad de levantar la cota del camino de Sant Nicolau entre el punto 

kilométrico 28,300 y 28,400 para así mejorar la contención del margen del bosque de Can 
Pagés, además de mejorar el desagüe de aguas de la zona, la integración paisajística del muro 
previsto y el acceso a las vías para trabajos de mantenimiento .

2.42.42.42.4)))) AFECCIONES A LA CONNECTIVIDAD ENTRE LOS ESPACIOS NATURALESAFECCIONES A LA CONNECTIVIDAD ENTRE LOS ESPACIOS NATURALESAFECCIONES A LA CONNECTIVIDAD ENTRE LOS ESPACIOS NATURALESAFECCIONES A LA CONNECTIVIDAD ENTRE LOS ESPACIOS NATURALES    
PROTEGIDOS Y SUS ITINERARIOSPROTEGIDOS Y SUS ITINERARIOSPROTEGIDOS Y SUS ITINERARIOSPROTEGIDOS Y SUS ITINERARIOS
Se informa que las afecciones a espacios naturales de interés municipal producirían medidas 
compensatorias. Los espacios naturales protegidos que potencialmente pueden verse afectado y 
sus medidas de gestión serian:
o Bosque de Can Català: velar por su no afección si en sus inmediaciones se ubica una zona de 

trabajo logístico y de acumulación de tierras
o Bosque de la Costa: minimizar los efectos en la duplicación hacia el oeste de las vías y 

compensar sus efectos
o Bosque de Sant Nicolau: En principio poco afectado, únicamente por el tránsito de vehículos de 

la obra por el camino de Sant Nicolau. 
o Bosque de Molí de Capellans: muy afectado por la proximidad de su talud inclinado de 50 m a la 

zona de obras
o Bosque de Can Pagès: muy afectado por la proximidad de su talud inclinado de 50 m a la zona 

de obras
El Plan especial de conservación y gestión del Patrimonio Natural de Granollers también establece 
la importancia de la conectividad entre espacios naturales protegidos. Por ello el Ayuntamiento de 
Granollers ha potenciado la creación de rutas en su zona periurbana para su uso vecinal y social. 
En la zona de actuación de las obras de duplicación de vías de la R3 destacan dos itinerarios:
· Anilla verde de Can Cabanyes, una ruta que recorre los espacios naturales de norte del 

municipio de Montmeló  y el sud de Granollers.
· Ruta de descubierta de la Serra de Ponent, un itinerario circular que recorre todos los espacios 

naturales protegidos de la Serra de Ponent granollerina.
Debido al interés y función de estos recorridos, se propone la realización de estas actuaciones en 
el proyecto final:
· Adaptación del nuevo recorrido de la anilla verde de Can Cabanyes tras la supresión del paso a 

nivel del camino de Parets a Palou, así como reseñalización de este itinerario supramunicipal, 
que ahora pasaría a discurrir por el paso inferior del camino de la Esquella .

· Reseñalización de la ruta de la Serra de Ponent incluyendo las soluciones finales del nuevo 
camino del enlace paralelo a la vía del tren hasta el camino de Can Ninou .

3) Impacto acústico sobre zonas habitadasImpacto acústico sobre zonas habitadasImpacto acústico sobre zonas habitadasImpacto acústico sobre zonas habitadas

En el estudio de impacto acústico se detectan zonas residenciales y viviendas situadas en medio rural 
habitadas permanentemente en las que se superan los valores límite de inmisiones establecidas en el 
mapa de capacidad acústica. La mayoría de estas viviendas se encuentra fuera de la zona de 
servidumbre acústica, aunque algunas de ellas están parcialmente en el interior de ésta.

Para garantizar el cumplimiento del art. 23 del RD 1367/2007 y el 15 y 44 del Decreto 176/2009, se 
propone corregir con pantallas acústicas (o con medidas de insonorización, cuando ello no sea 
técnicamente posible o parte de la edificación se encuentre en el interior de las zonas de servidumbre 
acústica), las siguientes zonas residenciales:

Nombre de la zona residencialNombre de la zona residencialNombre de la zona residencialNombre de la zona residencial     ////viviendas enviviendas enviviendas enviviendas en     
medio ruralmedio ruralmedio ruralmedio rural

Zona acústicaZona acústicaZona acústicaZona acústica
NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    

empadronadosempadronadosempadronadosempadronados

El Molí d’en Many (Porta) A4 2

Can Messió i Can Joia A4 1

Joanot Martorell,  176-188 B1 16
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C/ Joanot Martorell, 48-64 i 
c/ Terrassa 1  

B1 23

C/ Joan Maragall, 4 (viviendas  estación) A4 18

C/ Joan Maragall i c/ Sardana A4 86

4) Minas de agua de riegoMinas de agua de riegoMinas de agua de riegoMinas de agua de riego

Las posibles afectaciones del desdoblamiento sobre las minas de agua de riego existentes son las 
siguientes:

4.1. Mina Moli dels Capellans
· Posibles afectaciones en el tramo paralelo a la vía existente (lado ciudad) des de X: 439.608,08 

Y: 4.606.285,25 hasta el punto de cruce de la Vía X: 439.568,66 Y: 4.606.013,54
· Afectación del canal de la mina en el cruce de la vía en el punto X: 439.568,66 Y: 4.606.013,54
4.2. Mina Can Many
· Afectación del canal de la mina en el cruce de la vía en el punto X: 439.442,66 Y: 4.606.130,05
4.3. Molí de Can Many
· Afectación del canal del desguace de la mina-molino en el cruce de la vía en el punto X: 

439.395,69 Y: 4.604.789,44
4.4. Mina Pastas Gallo
· Posibles afectaciones en el tramo paralelo a la vía existente (lado ciudad). Arqueta de registro 

X: 439.314,78 Y: 4.604.051,04. Se desconoce su trazado paralelo a la vía del tren.

5) Temas variosTemas variosTemas variosTemas varios
o La zona prevista para instalaciones auxiliares entre el PK 24+150 i el PK 24+430, ocupa la 

totalidad del ámbito que se habilita como aparcamiento durante los acontecimientos deportivos que 
se celebran en el recinto del Circuit de Barcelona – Catalunya. Sería conveniente no ocupar la 
totalidad del ámbito como zona de instalaciones auxiliares, para poder compatibilizar este uso con 
el de aparcamiento.

o En el PK 28+220, se indica que se efectúa la prolongación de paso inferior existente. Sería 
conveniente modificar la descripción de la intervención prevista, ya que se trata de un drenaje 
transversal.

Por último, quisiéramos destacar la importancia y necesidad de la actuación de duplicación de vía deimportancia y necesidad de la actuación de duplicación de vía deimportancia y necesidad de la actuación de duplicación de vía deimportancia y necesidad de la actuación de duplicación de vía de    
vía del corredor Montcadavía del corredor Montcadavía del corredor Montcadavía del corredor Montcada----VicVicVicVic, en cuanto a que es el único corredor de cercanías de Barcelona con 
vía única a lo largo de todo su recorrido, lo cual comporta una prestación de servicio limitada e 
inadecuada que no satisface el potencial de demanda de este corredor. Por ello consideramos que es 
absolutamente prioritariaabsolutamente prioritariaabsolutamente prioritariaabsolutamente prioritaria la ejecución del desdoblamiento de vía previsto para el tramo Parets del 
Vallès-La Garriga, así como el impulso del resto actuaciones de supresión de pasos a nivel y de 
mejora de las condiciones de capacidad y seguridad del corredor .

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO:::: Notificar esta resolución a la Sudirección de Proyectos de Red Convencional Entidad 
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias .

TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO:::: Ratificar esta resolución en la próxima sesión plenaria . " 

Alcalde: Moltes gràcies, la regidora d'Urbanisme ens farà l'explicació, així li estalviarem aquesta 
lectura tan llarga, senyor Secretari  

Senyora Oliveres: Hola, molt bona nit a tothom, en tot cas, en relació a aquest punt, la ratificació de la 
Resolució d'Alcaldia que esmentava el senyor Secretari, comentar que és fruit d'un treball intern, que 
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s'inicia el 22 de març, quan l'Administració d'Infraestructures Ferroviàries depenen del Ministerio de 
Fomento de l'Estat, presenta pel registre general de l'Ajuntament, l'Estudi de l'impacte ambiental del 
desdoblament de la línia R-3 de tren. En tot cas, amb aquesta entrada per registre es donaven 30 dies 
d'audiència per la formulació d'al·legacions i suggeriments i va començar aquest treball que us 
comentava, intern, per part de l'Àrea Territorial, d'anàlisis del document, tant pel que feia a les seves 
concrecions com a l'abast. En tot cas,  el que hi ha previst és el desdoblament de la línia R-3, tal com 
deia, des de Parets a La Garriga, és un tram determinat, no abasta la totalitat de la línia des de 
Barcelona, en tot cas, la primera valoració és summament favorable, perquè quan arribi el projecte 
constructiu, i en tot cas quan arribi l'obra, això voldrà dir que es millora una línia que arrossega 
importants dèficits, com tots coneixem, i en tot cas que permetrà millorat el servei, tant en la 
freqüència dels combois, per tant la freqüència de trens de Barcelona a la Garriga, tant la quantitat de 
trens, com la durada del trajecte, per la millora de la infraestructura ferroviària que significarà .

En tot cas, l'estudi d'impacte, són els treballs preliminars, previs, canalitzant al llarg d'aquest 
recorregut, que insisteixo, és només Parets La Garriga, doncs té com a incidència, en el territori, en 
aquest sentit com a Ajuntament lògicament per part com deia dels serveis de l'Àrea Territorial, serveis 
tècnics, es va analitzar en profunditat a fi i efecte de defensar els drets dels ciutadans i analitzar 
l'impacte per esgrimir davant en aquest cas dels tècnics que realitzaran el projecte constructiu 
posterior, aquells aspectes del projecte que considerem que calia millorar .

En tot cas, la Resolució d'Alcaldia que portem a Ple per ratificar, esmenta clarament tots aquells punts 
que part de l'Àrea Territorial es va considerar, com a Equip de Govern, es va considerar que era 
important de ressaltar i de demanar, o cridar l'atenció a l'ADIF, perquè ho introdueixi en el projecte, 
però en tot cas ressaltaria 3 aspectes, un és que d'entrada aquest projecte va propiciar la trobada i 
col·laboració dels ajuntaments al llarg de la línia, dels diferents ajuntaments implicats, juntament amb 
la Generalitat de Catalunya. Per tant, es va fer una taula de treball conjunt, d'anàlisis per tant d'aquest 
document i de consens en la valoració i en la resposta, per tant i va haver una resposta consensuada i 
conjunta, que crec que aquest és un tema a destacar.

Un altre aspecte crec que molt rellevant, és el treball de camp que ja anunciat que des dels serveis 
tècnics municipals doncs es va dur a terme, a fi i efecte d'analitzar i concretar aquells aspectes que 
sobre el Territori, aspectes de connectivitat, de talussos, de millora de la connectivitat transversal de 
la línia, tema d'estacions, etc. Convenia de posar blanc sobre negra, perquè a l'hora de redactar es 
puguin tenir en compte, per tant, aquest paper de facilitadors de la feina, que posteriorment ha de fer 
el Ministerio de Fomento, a través d'aquesta empresa pública, l'ADIF. 

I finalment, el treball amb els veïns, és a dir, es va notificar, de forma individual als veïns directament 
afectats, amb cartes certificades a fi i efecte de què ells directament, malgrat que l'Ajuntament vetlla 
pels interessos de tots els ciutadans que poden tenir afectacions al llarg de la línia també es 
poguessin personar en aquest procés d'audiència que és va iniciar com deia el 22 de març, per una 
banda per tant aquest treball amb els veïns, i de l'altra l'atenció publica continuada que des dels 
serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament ha tingut lloc durant aquests 30 dies, atès que s'han anat doncs 
lògicament atenent tots aquells veïns que s'han acostat a l'Ajuntament interessant-se pel projecte, etc., 
per tant hi ha hagut una anàlisi en profunditat, tant intern com de l'Ajuntament en vers els veïns.

Pel que fa, ho haureu vist, es va explicar també en la Comissió Informativa, haureu vist els punts que 
el document i l'Informe que d'alguna manera el precedeix ressalten, en tot cas, el que d'alguna manera 
també ha quedat clar en aquest diàleg que s'ha produït amb ADIF en aquests 30 dies, és que el 
desdoblament de la línia no es pot produir si abans no es garanteixi la connexió a un costat i un altre 
de la via, és a dir, del teixit central de Granollers amb la Serra de Ponent, en aquest sentit s'ha 
concretat que els passos a nivell es suprimiran i es restituiran amb nous passos sota la via de forma 
prèvia, o com a molt simultània, però s'ha previst que sigui una primera fase, per tant important, que 
després es durien a terme una seria de millores en les estacions de tren pròpiament, llargament 
desitjades, diguem-ho així, perquè són millores d'accessibilitat, de millora de recorreguts, a fi i efecte 
de fer-los més transitables, per la gent amb mobilitat reduïda, etc.

I finalment, vindria el desdoblament de la línia pròpiament, el desdoblament de la línia, no afecta ni 
genera ocupacions de sol noves, que hagin d'implicar per tant problemes amb les propietats contigües 
a la pròpia línia, atès que discorre pel corredor ferroviari que ja està classificat en el sol a tal efecte, 
com a infraestructura ferroviària, en principi. Per tant no hi ha, no generen situacions que 
urbanísticament generin alteracions substantives dels drets de les propietats , en aquest sentit
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Bàsicament, com que heu tingut lògicament accés al document, ho hem comentat a la Comissió 
Informativa, diria que aquest són els aspectes com més importants a destacar. Dir que estan 
clarament exposats en la Resolució d'Alcaldia, ressaltar aquest treball fet pels tècnics municipals, no 
només pel que fa a aquests aspectes més generals de mirar perquè l'impacte final sigui el menor, i per 
tant de corregir tots aquells temes que s'han detectat que estaven potser mal enfocats, i que convé de 
ressaltar-ne algun aspecte. Però si perquè s'ha arribat a concrecions com la de, lògicament, parlar de 
totes les mines d'aigua, que des de Palou fins al nord del terme municipal, fins a l'estació sobretot de 
Granollers Canovelles, per tant, doncs podrien quedar afectades, no només propietats, no només 
talussos, no només camins veïnals, sinó també mines d'aigua, tot d'elements i d'estructures que 
podien , també vestigis, que poden quedar afectats, a fi i efecte de què no hagui problemes.
 
Al voltant de l'estació de Granollers Canovelles es preveuen fortes millores, moltes d'elles depenen 
amb la conversió i millora del pas, bé, la creació d'un pas sota via, la millora de l'aparcament i la 
creació segurament futura d'un parc en raid molt més gran que el que ara hi ha per sota de Terra Alta, 
que segurament tots coneixeu, bé, i diferents actuacions vinculades a aquests entorns que creiem que 
poden ser molt positives en general. 

I per acabar, el que deia al començament, s'entén que aquest és un projecte esperat, i que per tant pot 
millorar moltíssim la situació de la línia R -3 quan es produeixi, i ressaltar aquesta capacitat de 
concertació i diàleg entre tots els ajuntaments, al llarg d'aquests quilòmetres que comentava, i de la 
pròpia Generalitat.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanades intervencions, no sé si per part del PP, per part 
de Ciutadans, per part de Convergència, endavant,

Senyor Sastre: Molt breument també. No s'hi acostumin però aquí també ens trobaran en el seu 
costat. En aquest cas, estem parlant també d'una infraestructura ja no de ciutat, de comarca, sinó jo 
crec del conjunt del país, és una infraestructura que pateix, no unes mancances, és a dir, pateix un 
endarreriment a nivell doncs de modernització de la pròpia infraestructura que és flagrant i per tant, 
més enllà del que és el període d'al·legacions al projecte, el que sí que és important és que 
posteriorment es faci una pressió política contundent, per tal de què l'Estat dugui a terme la totalitat 
d'aquest projecte i fins i tot més enllà, en els trams que no ens afecten de forma directa, i per tant en 
aquest sentit sí que, com que sempre estem pendents, i ara estem en un procés d'interinitat a l'Estat, 
que sempre produeix que hi haguin aquests moments de què no saps que passarà, en quins termes 
doncs es desenvoluparan totes aquestes infraestructures, doncs sí que jo crec que és important que 
aquest front comú sigui transversal i per tant, és qüestió de fer-ne un seguiment acurat sobretot ara 
des de Madrid, o des del Govern Central que és des d'on s'ha de fer aquesta infraestructura.

Alcalde: Endavant senyora Oliveres  

Senyora Oliveres: En tot cas totalment d'acord, és a dir, estem en un inici. De fet m'agradaria ressaltar 
que estem en un moment molt preliminar, per tant, que hi haguí hagut aquest diàleg i aquest retorn per 
part de l'Ajuntament de Granollers vers ADIF i els tècnics que redactaran els successius projectes que 
es segueixen a partir d'ara, crec que és una garantia, perquè el projecte constructiu arribi en millors 
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condicions. I certament és un projecte llargament esperat, és un projecte que pot pal·liar un dèficit 
segurament estructural de conseqüències jo crec que tothom se'n pot fer el càrrec, i que vaja, les 
coneix ostensiblement, i en tot cas, efectivament, que la col·laboració pugui continuar, que està 
iniciada doncs que sigui sostinguda i que culmini amb l'obra de la millor manera possible. En aquest 
sentit, convido a tothom que pugui estar a la sala, o que tingui dubtes a propòsit del projecte, més 
enllà que els 30 dies d'exposició pública hagin expirat, doncs el projecte lògicament no és només 
públic sinó d'interès general, qualsevol persona es pot acostar a l'Ajuntament, a l'Àrea Territorial, als 
serveis d'Urbanisme, i en tot cas, els hi explicaríem amb més detall l 'abast del mateix, sí.

Alcalde: No sé si en el segon torn vol intervenir algú? No? Doncs en tot cas només fer constar en acta 
que no és la primera vegada que aprovem unes al·legacions al desdoblament de la R -3. Fa 6 anys 
aproximadament, potser més, fa 7 anys, vam aprovar també unes al·legacions, en aquest cas al 
desdoblament global que anava des de Montcada fins a Vic, i vam fer-ho d'una manera substantiva, 
amb una anàlisi exhaustiva també, fent aportacions i en tot cas, ai las, aquestes al·legacions hi va 
haver algú a Madrid, que va deixar caducar els 5 anys i per tant, simplement van desaparèixer com a 
al·legacions, i com a projecte.

Per tant, estem iniciant un camí de nou, un camí diferent que té jo diria tres característiques. La 
primera, la feina feta pel Conseller Santi Vila, granollerí de pro, que en el seu dia, va plantejar a la 
Ministra una estratègia intel·ligent, en moments de penúria econòmica, com és buscar la solució 
possible en temps en les que els recursos són molt escassos, i per tant el Conseller Vila va proposar a 
la Ministra de Foment el fet de desdoblar aquells àmbits, aquells espais que no tenien dificultats 
tècniques molt elevades, i per tant, que pressupostàriament eren assumibles, el Conseller Santi Vila 
va saber negociar i va obtenir, aquest compromís que, i aquí cal parlar també i cal fer honor a la feina 
de la Ministra, la Ministra va complir, i tenim el projecte potser amb mig any de diferència respecte al 
que estava previst, però en tot cas és el fruit d'un pacte, un acord, per tal d'afrontar un problema que 
afecta la ciutadania d'una manera molt directa. 

La segona qüestió és el paper del món local, saben vostès i aquí ho hem explicat i aquí hem votat 
també la creació d'una Xarxa, una Xarxa de Municipis però també una Xarxa de Territoris que es 
defineix com a C -17, que ha fet també els deures i que ha acompanyat la feina del Conseller Santi 
Vila, en tots els àmbits que hem pogut, també directament amb el Ministeri de Fomento, amb una 
excursió en què els alcaldes de Mollet, Ripoll, Granollers, Vic i Puigcerdà, vam mostrar el nostre 
recolzament. Però alhora i amb això acabo, vam deixar una reivindicació, està molt bé el 
desdoblament parcial perquè ens permet resoldre un primer problema, però en tot cas, hi ha temes 
importants, a no oblidar, reivindiquem el desdoblament global fins a Vic, el seguim reivindicant, i per 
tant, seguim reivindicant, l'estudi d'impacte ambiental d'aquests trams més complexos, concretament, 
tot el que fa referència al corredor del Congost, que ambientalment, és molt complicat. Però alhora 
també, el d'un tram menys complicat, com és el que va de Centelles fins a Vic, i alhora, no deixem de 
reivindicar, una millora connexió entre Vic i Ripoll, creiem que els països equilibrats són aquells que 
tenen una estructura ferroviària potent, que enllaça el conjunt de nòduls que fan possible un país. No 
pot ser que es tardi tant arribar en tren a Puigcerdà com el que es tarda a anar en AVE a Madrid.

No pot ser, perquè és així, com a President de la C -17, vaig convocar una reunió a Puigcerdà, i vaig 
proposar anar-hi en tren, i efectivament, el dia abans havia anat a Madrid, i efectivament, vaig tardar 
menys en anar a Madrid, de Barcelona a Madrid, que de Granollers a Puigcerdà. Un país equilibrat 
necessita infraestructures sòlides, completes i per tant també un país amb un model turístic 
competitiu, ha de saber ajuntar les grans polaritats turístiques com les que hi ha al voltant de la ciutat 
de Barcelona, del mar, amb les polaritats turístiques de futur, que són les que hi ha a l'interior. Per tant 
és un projecte pel present, però sobretot és un projecte de futur, i un projecte d'equilibri territorial, per 
tant, com deia molt bé el regidor Àlex Sastre, comencem, però aquí hi ha un camí llarg a recórrer i no 
podem badar, en cap moment, des d'aquest punt de vista, el front comú municipis Generalitat és un 
front en aquests moments molt sòlid, i ens hem compromès i ho hem fet també públicament també 
amb el Conseller Rull, a perseguir l'objectiu primer però no oblidar l'objectiu a mig termini que és el 
desdoblament complert de la línia. Passaríem a la votació.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    23232323    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
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((((13131313)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((4444)))),,,,    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: Passem al número 11, en el qual es proposa un dictamen per tal d'estimar parcialment 
algunes de les al·legacions formulades a l'Ordenança sobre clubs socials de cànnabis. Endavant 
senyor Secretari,

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES A    
LLLL''''ORDENANÇA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LORDENANÇA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LORDENANÇA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LORDENANÇA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA DE L''''ÚS RECREATIU PEL QUE FA ALS CLUBSÚS RECREATIU PEL QUE FA ALS CLUBSÚS RECREATIU PEL QUE FA ALS CLUBSÚS RECREATIU PEL QUE FA ALS CLUBS    
SOCIALS DE CÀNNABIS  A GRANOLLERSSOCIALS DE CÀNNABIS  A GRANOLLERSSOCIALS DE CÀNNABIS  A GRANOLLERSSOCIALS DE CÀNNABIS  A GRANOLLERS,,,,    IIII,,,,    CONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENT ,,,,    APROVARAPROVARAPROVARAPROVAR    
DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇADEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇADEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇADEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇA

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... L'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2015, va acordar 
aprovar inicialment l'Ordenança de regulació específica de lOrdenança de regulació específica de lOrdenança de regulació específica de lOrdenança de regulació específica de l''''ús recreatiu pel que fa als clubs socialsús recreatiu pel que fa als clubs socialsús recreatiu pel que fa als clubs socialsús recreatiu pel que fa als clubs socials    
de cànnabis a Granollersde cànnabis a Granollersde cànnabis a Granollersde cànnabis a Granollers .

El 26 de gener de 2016, l’Ajuntament en ple es va donar compte de la resolució de la Regidoria 
d’Urbanisme i Habitatge  núm. 126/2016, relativa a l’ampliació del termini d’exposició pública de 
l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança de regulació específica de l’ús recreatiu pel que fa als clubs 
socials de cànnabis a Granoller , pel termini de trenta dies hàbils més, comptat a partir del dia 28 de 
gener de 2016, per tal de facilitar la més amplia informació i participació ciutadana.

Segon. En compliment dels acords anterior, l’esmentada Ordenança s’ha sotmès a informació 
pública durant el termini de TRENTA DIES HÀBILS mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el dia 18 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya  número 7018, de 15 de desembre de 2015, en el diari “La Vanguardia” de data 20 de 
desembre de 2015 i en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació des del dia 18 de desembre 
de 2015 fins al 27 de gener de 2016.

L’ampliació del termini d’exposició pública de l’acord de aprovació inicial de l’esmentada ordenança 
pel termini de TRENTA DIES hàbils més, a comptat a partir del dia 28 de gener de 2016, es va 
publicar mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona el dia 28 de 
gener de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7047, de 28 de gener de 
2016, en el diari “La Vanguardia” de data 1 de febrer de 2016 i en el tauler d’edictes electrònic 
d’aquesta corporació des del dia 28 de gener fins al 3 de març de 2016, ambdós inclosos, segons 
s'acredita mitjançant el certificat emès per la Secretaria municipal el dia  14 de març de 2016.

TercerTercerTercerTercer .... Durant el termini d’exposició pública s’han presentat quatre al·legacions:
- Grup Municipal Crida per Granollers-CUP, amb registre d'entrada núm.20160000432 del 13 de 

gener de 2016
- Grup Municipal d’ERC-AG,  amb registre d'entrada número 201600062 del 18 de gener de 2016
- AMINA OMAR NIETO, advocada de OMAR NIETO, Boutique Legal, SLPU i 
- La senyora Eulàlia Santamaría Ferrari, en representació de 84 signants residents al Barri de Tres 

Torres de Granollers, amb registre d'entrada núm. 201603467 del 29 de febrer de 2016.

QuartQuartQuartQuart.... En data 20 de maig de 2016 s'ha emès informe conjunt de la cap del Servei d'Urbanisme i 
Habitatge i del cap de Serveis de Secretaria General de l'Ajuntament de Granollers que de forma 
literal diu:

“ Afer: Informe en relació a les al·legacions presentades a l’Ordenança de regulació específica de 
l’ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a Granollers, aprovada inicialment en sessió 
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de Ple de 24 de novembre de 2015.

ANTECEDENTS

En data 24 de novembre de 2015, l’Ajuntament en ple va aprovar inicialment l’Ordenança de regulació 
específica de l’ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a Granollers.

El 26 de gener de 2016, l’Ajuntament en ple es va donar compte de la resolució de la Regidoria 
d’Urbanisme i Habitatge  núm. 126/2016, relativa a l’ampliació del termini d’exposició pública de 
l’acord d’aprovació inicial de  l’Ordenança de regulació específica de l’ús recreatiu pel que fa als clubs 
socials de cànnabis a Granollers, pel termini de trenta dies hàbils més, comptat a partir del dia 28 de 
gener de 2016, per tal de facilitar la més amplia informació i participació ciutadana.

L’esmentada Ordenança s’ha sotmès a informació pública durant el termini de TRENTA DIES HÀBILS 
mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 18 de 
desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7018, de 15 de 
desembre de 2015, en el diari “La Vanguardia” de data 20 de desembre de 2015 i en el tauler 
d’edictes electrònic d’aquesta corporació des del dia 18 de desembre de 2015.

L’ampliació del termini d’exposició pública de l’acord de aprovació inicial de l’esmentada ordenança pel 
termini de TRENTA DIES hàbils més, a comptat a partir del dia 28 de gener de 2016, es va publicar 
mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 28 de gener de 
2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7047, de 28 de gener de 2016, en el 
diari “La Vanguardia” de data 1 de febrer de 2016 i en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta 
corporació des del dia 18 de desembre fins al 27 de febrer de 2016.

La ordenança es redacta amb respecte a la jurisprudència en matèria de consum compartit. Així quan 
existeix una mínima organització interessa citar com a Sentència de capçalera la resolta pel Tribunal 
Suprem en llur Sentència de lo Penal, recurs de cassació 1925/2003, de 27 d’octubre de 2004, que al 
FJ segon de forma literal diu: 

"La jurisprudencia de esta Sala ha declarado la atipicidad del denominado consumo compartido 
(algo atípico es algo no regulado legalmente, en este caso), si bien destacando su 
excepcionalidad (no es frecuente que se considere que la cantidad intervenida es para 
consumo compartido)”.
La recent Sentència del Tribunal Suprem 484/2015, de 7 de setembre, abunda en la línia aquí 
apuntada i així condemna a una associació de cànnabis per la seva activitat i en la part que ens 
interessa diu:

"Sí traspasa las fronteras penales la conducta concretada en organizar un sistema de cultivo, 
acopio, o adquisición de marihuana o cualquier otra droga tóxica  tóxica o estupefaciente o 
sustancia psicotrópica con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas, aunque a 
los adquirentes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a 
un club o a una asociación o grupo similar. También cuando la economía del ente se limite a 
cubrir costes.
La filosofía que late tras la doctrina jurisprudencial que sostiene la atipicidad del consumo 
compartido de sustancias estupefacientes también puede alcanzar, en otro orden de cosas, a 
la decisión compartida de cultivo de la conocida como marihuana para suministro en exclusiva 
a ese grupo de consumidores en condiciones congruentes con sus principios rectores que 
hacen asimilable esa actividad no estrictamente individual al cultivo para el autoconsumo. Se 
distancia así esa conducta tolerable penalmente de una punible producción por estar puesta al 
servicio del consumo de un número de personas indeterminado ab initio y abierta a 
incorporaciones sucesivas de manera más o menos indiscriminada y espaciada, mediante la 
captación de nuevos socios a los que solo se exige la manifestación de ser usuarios para 
hacerlos partícipes de ese reparto para un consumo no necesariamente compartido, 
inmediato o simultáneo.
Evaluar cuándo aquélla filosofía que inspira la atipicidad de la “compra compartida” puede 
proyectarse sobre supuestos de cultivo colectivo es una cuestión de caso concreto y no de 
establecimiento seriado de requisitos tasados que acabarían por desplazar la antijuricidad 
desde el bien jurídico –evitar el riesgo para la salud pública- a la fidelidad a unos protocolos 
cuasiadministrativos pero fijados jurisprudencialmente. Pueden apuntarse indicadores, 
factores que iluminan a la hora de decidir en cada supuesto y que son orientadores; pero no 
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es función de la jurisprudencia (como sí lo sería de una hipotética legislación administrativa de 
tolerancia) establecer una especie de listado como si se tratase de los requisitos de una 
licencia administrativa, de forma que la concurrencia, aunque fuese formal, de esas 
condiciones aboque a la inoperancia del art. 368; y la ausencia de una sola de ellas haga 
nacer el delito. Eso significaría desenfocar lo que se debate de fondo: perfilar la tipicidad del 
art. 368. Se castiga la promoción del consumo ajeno, pero no la del propio consumo. La 
actividad que, aún siendo colectiva, encaje naturalmente en este segundo ámbito, por 
ausencia de estructuras puestas al servicio del consumo de terceros, no son típicas.
Desde esas premisas son indicadores que favorecerán la apreciación de la atipicidad el 
reducido número de personas que se agrupan informalmente con esa finalidad, el carácter 
cerrado del círculo, sus vínculos y relaciones que permiten conocerse entre sí y conocer sus 
hábitos de consumo y además alcanzar la certeza más allá del mero compromiso formal 
exteriorizado, de que el producto se destina en exclusiva a ese consumo individual de quienes 
se han agrupado, con la razonable convicción de que nadie va a proceder a una redistribución 
o comercialización por su cuenta, los hábitos de consumo en recinto cerrado. Quedaría 
definitivamente ratificada esa estimación, aunque no sea este dato imprescindible, si el cultivo 
compartido va seguido de un consumo compartido. La ausencia de cualquier vestigio de 
espíritu comercial u obtención de ganancias por alguno o por varios; la absoluta 
espontaneidad y por supuesto voluntad libre e iniciativa propia de quienes se agrupan, (lo que 
permite excluir los supuestos en que se admite a un menor de edad que carecerá de madurez 
para que su consentimiento en materia perjudicial para la salud como ésta pueda considerarse 
absolutamente informado y por tanto libre) son otros factores de ponderación."

FETS

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat quatre al·legacions:
Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular CUP de Granollers SLUP (registre d’entrada núm. 
2016000432 del 13/01/2016)
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AG (registre d’entrada núm. 2016000062 
del 18/01/2016)
AMINA OMAR NIETO, advocada del OMAR NIETO, Boutique Legal, SLUP (registre d’entrada núm. 
2016001696 del 01/02/2016)
Eulàlia Santamaría Ferrari, en representació de 84 signants residents al Barri de Tres Torres de 
Granollers (registre d’entrada núm. 201603467 del 29/02/2016)

Una vegada analitzades les propostes presentades en els seus escrits, s’ha procedit a la modificació 
del document aprovat inicialment Ordenança de regulació específica de l’ús recreatiu pel que fa als 
clubs socials de cànnabis a Granollers, en el qual s’incorporen alguns dels suggeriments formulats.

Respecte les consideracions realitzades, i a banda dels aspectes de contingut bàsicament jurídic a 
les que s’hagi fet esment, es proposa el següent:

Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular C UP de Granollers SLUP  (registre  
d’entrada núm . 2016000432 del  13/01/2016)

1. Pel que fa a les consideracions efectuades en re lació a l’article 4. Criteris d’emplaçament.
Es considera que no és adequat eliminar la condició d’establir una distància mínima entre aquest tipus 
d’establiments, així com tampoc establir un nombre màxim de locals per barris. En aquest sentit es 
segueix la RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de 
salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de 
l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.
Si bé s’ha considerat pertinent reduir la distància mínima pre-fixada a 100 metres entre locals, resulta 
adequat mantenir la condició com a mecanisme per tal d’evitar la acumulació i concentració d’aquest 
tipus d’activitats en entorns concrets. Es prioritza la dispersió dels locals a fi i efecte d’evitar efectes 
negatius o molèsties de veïnatge.
Respecte les restriccions d’implantació a menys de 300 metres de certs equipaments (educatius, 
sanitaris, assistencials) i de 150 metres respecte locals destinats a activitats incloses en el catàleg 
d’espectacles públics i activitats recreatives, i en què es proposa fixar una distància única mínima de 
50 respecte a tots ells.
No s’estima l’al·legació en sentit estricte, però es modifica el redactat de manera que s’elimina la 
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restricció d’implantació d’aquests clubs respecte locals destinats a activitats incloses en el catàleg 
d’espectacles públics i activitats recreatives, i es fixa una distància mínima de 150 metres a mantenir 
respecte centres educatius, sanitaris-assistencials i equipaments esportius. 
Es pretén així, evitar en la mesura del possible, la promoció i accés al consum d’una substància que 
pot tenir efectes nocius en aquells col·lectius més vulnerables, i de major risc, com poden ser-ho els 
menors de 18 anys o persones diagnosticades amb patologies mentals; alhora que cal garantir 
igualment la possibilitat d’implantació dels clubs.

2. Pel que fa a les consideracions efectuades en re lació a l’article 7.7. en relació a la prohibició 
de realitzar activitats que no siguin pròpies d’un Club social de cànnabis.
No s’elimina el punt, però es modifica el redactat a fi i efecte de determinar quines són les activitats 
pròpies d’aquest tipus de clubs, als efectes de la present ordenança. . En aquest sentit es segueix la 
RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de salut pública 
per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la 
seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.

3. Pel que fa a les consideracions efectuades en re lació a l’article 7.8. en relació a les 
limitacions horàries de l’activitat.
S’estima en part, en el sentit d’ampliar l’horari fixat, i d’incorporar la necessitat de complir la normativa 
mediambiental i es permeti el descans dels veïns.

4. (4-5-6-7) Pel que fa a les consideracions efectuades en rela ció a algunes de les condicions 
recollides en  l’article 7.9 de limitació de l’accé s,
No s’estima l’eliminació dels punt proposats, en tant que es tracta de requisits ja establerts en la 
Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut pública per 
orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials, i les condicions de l’exercici de la seva 
activitat per als ajuntaments de Catalunya. Aquests criteris han estat objecte d’informe favorable del 
Consell Assessor de Salut Pública, com a òrgan assessor del Departament de Salut, i compten amb 
el consens de les federacions representatives dels clubs cannàbics.
El fet de ser consumidor de cànnabis amb caràcter previ respon a la necessitat d’intentar garantir que 
no s’incita ni s’inicia a ningú en el seu consum, de la mateixa manera que el fet de d’haver de 
disposar d’un aval i de limitar l’associació a un sol club, són criteris igualment adoptats en els Codis i 
Manuals de Bones Pràctiques de les principals associacions cannàbiques a fi i efecte de controlar el 
consum de les persones i garantir que no es produeix un accés incontrolat.

No obstant i això, es modifica el redactat i algun punt per tal de clarificar-lo.

8. Pel que fa a les consideracions efectuades en re lació a l’article 7.13 de prohibició de 
publicitat .
No s’estima en tant que es tracta de requisit ja establert en la Resolució SLT/32/2015, de 15 de 
gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions 
cannàbiques i els seus clubs socials, i les condicions de l’exercici de la seva activitat per als 
ajuntaments de Catalunya. Aquests criteris han estat objecte d’informe favorable del Consell 
Assessor de Salut Pública, com a òrgan assessor del Departament de Salut, i compten amb el 
consens de les federacions representatives dels clubs cannàbics.
A més es considera que la publicitat va en contra del criteri del cercle tancat de consumidors que 
estableix la jurisprudència del Tribunal Suprem.

9, 10 i 11. Al·legacions relatives a les infraccion s. Pel que fa a les consideracions efectuades 
en relació als articles 12 i 13, relatius al tipus d’infraccions.
S’estima en part en el sentit d’adaptar-lo a les modificacions introduïdes en l’articulat. Es considera la 
possibilitat de disposar d’aliments o begudes no alcohòliques, sempre i quan no es comercialitzi amb 
les mateixes.
Es responen les al·legacions amb els arguments anteriors.

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AG (registre d’entrada núm . 
2016000062 del  18/01/2016)

1. Pel que fa a la proposta de text en la introducc ió de l’Ordenança
No s’estima en el sentit estricte, en tant que es considera que els conceptes que s’apunten ja estan 
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implícits en el document que es presenta en l’aprovació definitiva.

2. Pel que fa a la proposta d’afegir punt en l’arti cle 1. Objecte
S’estima.

3. Pel que fa a les consideracions en relació a l’a rticle 4. Criteris d’emplaçament.
S’estima parcialment, en el sentit de delimitar el tipus d’equipaments pels quals es fixen limitacions de 
distància, i s’accepta el nou punt proposat pel que fa a la prohibició d’instal·lar-se en plantes primeres 
o superiors d’edificis residencials i que comptin amb accés independent i directe des de la via pública.

4. Pel que fa a les consideracions en relació a alg uns punts l’article 7. Altres condicions.
S’estima el fet de no imposar una delimitació màxima d’aforament i adoptar els criteris establerts en la 
normativa bàsica CTE.
S’estima parcialment el fet de modificar la limitació horària, en el sentit d’ampliar l’horari inicialment 
fixat per a l’obertura i tancament de l’activitat.
S’estimen parcialment les consideracions efectuades envers el punt 9 de limitació d’accés: 
s’incorpora la possibilitat de verificació de socis mitjançant el registre d’associats. Es considera no 
obstant, que en els criteris fixats en els Manuals i Codis de bones pràctiques de les diferents 
federacions cannàbiques, ja es fixen els mecanismes i protocols que han de regular aquests 
aspectes, i que recau en la pròpia Associació la responsabilitat de garantir-ne el compliment, sens 
perjudici de la subjecció de l’activitat a l’acció inspectora. 
Igualment, i pel que fa a l’accés de persones en tractament per addiccions o aquelles consumidors 
amb fins terapèutics, es considera que en els criteris fixats en els Manuals i Codis de bones 
pràctiques de les diferents federacions cannàbiques, ja es fixen els mecanismes i protocols que han 
de regular aquests aspectes.
Pel que fa a la proposta de realització d’accions formatives en coordinació amb els programes 
municipals existents que duu a terme l’Ajuntament, es considera més adequat no concretar-ho en 
l’articulat per tal de donar cabuda a diferents mecanismes de coordinació i col·laboració amb els 
serveis municipals que puguin sorgir.
Pel que fa a la proposta de modificació del punt 12. S’estima parcialment en el sentit de clarificar que 
tampoc no s’admet la venda o comercialització de béns o productes consumibles

5. Pel que fa a la possibilitat d’incloure un nou a rticle en relació a la possibilitat d’elaborar un 
manual de bones pràctiques i protocol de convivènci a, de forma conjunta amb l’Ajuntament 
de Granollers
Manual de bones pràctiques i protocol per a la convivència. S’hi incorpora.
1. L’Ajuntament, a través de les Regidories competents en matèria de seguretat, salut i serveis 
socials, en col·laboració amb les Associacions d’usuaris, degudament inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions, elaborarà un manual o guia de bones pràctiques.
2. Així mateix, també elaboraran de forma conjunta un protocol per a la convivència amb objecte de 
canalitzar d’una manera adequada la resolució dels conflictes que puguin sorgir amb ocasió del 
desenvolupament de l’activitat.

6. Pel que fa a les consideracions respecte l’artic le 10. Règim sancionador.
S’estima.

7. Pel que fa a les consideracions respecte l’artic le 11. Infraccions molt greus
S’estima parcialment, en el sentit de considerar molt greu el fet de permetre l’entrada a menors de 18 
anys, si bé la permanència en el local de persones no associades es tipifica com a infracció greu.

8. Pel que fa a les consideracions respecte l’artic le 12. Infraccions greus
S’estima

9. Pel que fa a les consideracions respecte l’artic le 13. Infraccions lleus
No s’estima en la concreció del com, però si la possibilitat que en el local es pugui disposar d’aliments 
i begudes no alcohòliques, sense que comporti comercialització d’aquests productes.

10. Pel que fa a les consideracions respecte l’arti cle 16. Competència per sancionar.
En aquest sentit sembla més adient corregir el redactat en el sentit de con recollir infraccions al marge 
de la Llei en relació a les infraccions i sancions. Així l’article 47 de la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de 
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regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, estableix com a faltes 
molt greus, en el seu apartat e) “Incomplir de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en 
un període de sis mesos, els horaris d'inici o acabament d'un espectacle públic o una activitat 
recreativa, i també incomplir reiteradament el règim d'horaris dels establiments oberts al públic.”
En canvi la reiteració i la reincidència no la recull com a infracció sinó a l’article 55:
“1. Per reglament s'han de precisar les conductes que constitueixen cada tipus de falta i fixar la 
mesura sancionadora que cal aplicar en cada cas.
2. La sanció imposada ha d'ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les circumstàncies 
concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l'òrgan sancionador ha de graduar l'aplicació de les 
sancions establertes per aquesta llei, motivant-ho expressament d'acord amb un o més d'un dels 
criteris següents:
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció.
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones.
c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, que s'hagin ocasionat a les persones i als béns.
d) La reincidència, en el termini d'un any, en la comissió de faltes tipificades per aquesta llei, si així ho 
estableix una resolució ferma.
e) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció.
f) La bona disposició manifestada per a complir les disposicions legals, acreditada amb l'adopció de 
mesures de reparació abans de finalitzar l'expedient sancionador.
3. Els criteris establerts per l'apartat 2 no es poden utilitzar per a graduar la sanció imposada si 
s'integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció.
4. Amb la finalitat d'evitar l'enriquiment dels infractors com a conseqüència dels fets sancionats, 
l'òrgan sancionador els pot incrementar la sanció pecuniària amb la quantia que hagin obtingut amb la 
comissió de la infracció. Aquesta mesura s'ha d'adoptar en els casos, establerts per reglament, en 
què no sigui pertinent imposar com a sanció el tancament de l'establiment obert al públic.
5. S'han d'establir per reglament els casos de faltes molt greus i de faltes greus en què, en atenció als 
danys ocasionats i als beneficis obtinguts, es pot imposar una sanció de les establertes per a les 
faltes de la gravetat immediatament inferior, sempre que no hi hagi reincidència ni s'hagi afectat la 
seguretat de les persones. En els casos de faltes molt greus, la sanció mai no pot ésser inferior a 
1.501 euros.”
Així es modifica el redactat en el sentit d’adequar-lo íntegrament al principi de tipicitat sancionadora i 
la subjecció a una norma amb rang de Llei.

AMINA OMAR NIETO , advocada del OMAR NIETO , Boutique Legal , SLUP (registre d’entrada  
núm . 2016001696 del  01/02/2016)

1. Pel que fa a les consideracions respecte l’artic le 4, en relació als criteris d’emplaçament.
No s’estima l’al·legació en sentit estricte, però sí que es modifica el redactat de manera que es fixa 
una distància mínima de 100 metres entre els centres, s’elimina la restricció d’implantació d’aquests 
clubs respecte locals destinats a activitats incloses en el catàleg d’espectacles públics i activitats 
recreatives, i es fixa una distància mínima de 150 metres a mantenir respecte centres educatius, 
sanitaris-assistencials i equipaments esportius. 
Es pretén així, evitar en la mesura del possible, la promoció i accés al consum d’una substància que 
pot tenir efectes nocius en aquells col·lectius més vulnerables, i de major risc, com poden ser-ho els 
menors de 18 anys o persones diagnosticades amb patologies mentals; alhora que cal garantir 
igualment la possibilitat d’implantació dels clubs.
En aquest sentit es segueix la RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 
criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i 
les condicions de l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.
Els títols protecció de la infància i el jovent són genuïnament locals pel que es troba plenament 
justificat.

2.- La matèria medi ambient com a competència local
L'article 46 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de vetllar per 
la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques basades en el desenvolupament 
sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix que les polítiques ambientals s'han de dirigir 
especialment a reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de 
protecció, articular mesures correctives de l'impacte ambiental, utilitzar racionalment els recursos 
naturals, prevenir i controlar l'erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i 
respectar els principis de preservació del medi.
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D'acord amb aquests preceptes, l'article 144.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que 
corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència 
per a dictar normes addicionals de protecció. S'hi afegeix que aquesta competència inclou, entre 
d'altres, la prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, la regulació de l'ambient 
atmosfèric i de les diverses formes de contaminació i l'establiment d'altres instruments de control de 
la contaminació.
L’article 6 de la LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives estableix com una de les obligacions dels titulars de les activitats, “Vetllar perquè 
els espais urbans, rurals o agraris que es poden veure afectats pels espectacles públics o les 
activitats recreatives es conservin adequadament i complir la normativa en matèria de protecció del 
medi ambient.”
El medi ambient d’acord amb la legislació de règim local estatal bàsica i Autonòmica és competència 
local.

3.- Pel que fa a la nul·litat del fet d’incloure el s clubs cannàbics en les activitats recreatives
El Decret  112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives estableix en els seus annexos que “Són activitats recreatives aquelles que ofereixen al 
públic la utilització de jocs, de màquines o d'aparells o el consum de productes o serveis, així com 
també aquelles que congreguen persones amb l'objecte principal de participar en l'activitat o de rebre 
serveis amb finalitat d'oci, entreteniment o diversió.”
Defensa aquest Ajuntament que cal el grau de protec ció ambiental més elevat i comparar una 
associació (excursionista o un club d’escacs ) a una associació cannàbica és del tot 
improcedent.

4.- En relació a la correlació entre l’ordenança i les al·legacions.
4.1. Pel que fa a les consideracions respecte l’art icle 3. Sol·licitud de llicència /règim de 
comunicació d’activitats i obres.
S’estima i es modifica el redactat del segon paràgraf.

4.2.- Respecte les distàncies
Es dona per contestat amb els arguments anteriors.

4.3. Pel que fa a les consideracions respecte l’art icle 5, en relació a la renovació d’aire en els 
locals,
S’estima parcialment en el sentit de mantenir un cabal d’aportació d’aire comprès en una franja de 
valors, que es modifica de manera que queda establert entre 16 i 20 litres per segon i per persona 
d’aforament. Es considera que és més senzill el compliment de la condició sinó queda concretat en 
un valor fixe.

4.4.  Pel que fa a les consideracions respecte l’ar ticle 7.
S’estima el fet de no imposar una delimitació màxima d’aforament i adoptar els criteris establerts en la 
normativa bàsica CTE.
S’estima parcialment en el sentit d’ampliar l’horari inicialment previst de funcionament de l’activitat i 
eliminar la restricció d’un màxim de 8 hores diàries d’obertura.
No s’estima la reducció del període de carència des de l’admissió de socis de 15 a 3 dies, si bé s’opta 
per reduir-lo a 10 dies.
No s’estima eliminar la condició de no poder pertànyer a més d’un club. en tant que es tracta d’un 
requisit que pretén un control per a un consum adequat, i que ja està establert en la Resolució 
SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les 
associacions cannàbiques i els seus clubs socials, i les condicions de l’exercici de la seva activitat per 
als ajuntaments de Catalunya. Aquests criteris han estat objecte d’informe favorable del Consell 
Assessor de Salut Pública, com a òrgan assessor del Departament de Salut, i compten amb el 
consens de les federacions representatives dels clubs cannàbics.
No s’estima la possibilitat de preveure la realització d’activitats musicals en els locals, atès que resulta 
contrari als criteris del tipus d’activitats que han de considerar-se pròpies d’aquests establiments: les 
orientades a la reducció de riscos, i no les merament recreatives.

5. Pel que fa a les consideracions respecte els art icles 10, 11, 12, 13, 15 i 16 i la disposició 
transitòria pel que fa a la situació dels clubs exi stents...
La ordenança de Granollers es planteja com un text reglamentari subjecte jeràrquicament a la 
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normativa d’aplicació.
Per tant no es tracta d’una regulació genèrica sinó una relació jeràrquicament inferior respecte de les 
Lleis, sigui quina sigui en funció dels fets que succeeixin.
Els límits d’un club privat són el compliment de la normativa que li és d’aplicació. Així cal una 
autorització administrativa de la Agencia Española del Medicamento per portar a terme plantacions de 
plantes prohibides d’acord amb l’article 8 de la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las 
normas vigentes sobre estupefacientes, adaptándolas a lo establecido en el Convenio Único de 1961 
sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas i com no pot ser d’una altra manera, la jurisprudència 
en via penal ha dit que l’autoconsum no és delicte però en cap cas mai s’ha dit que per posseir, 
produir o lliurar cànnabis, no faci falta la corresponent autorització administrativa. Dit d’altra forma, per 
plantar cànnabis, en qualsevol espai i indret, cal una autorització administrativa. Així la regulació que 
en fa la ordenança que es porta a aprovació és del tot correcte des de l'òptica jurídica.
Així un club de cànnabis no pot ser una ficció jurídica per, pagant un carnet la primera vegada, assolir 
un producte prohibit
Fins la data les intervencions administratives dels Ajuntaments a Catalunya posen de manifest que les 
associacions són capes jurídiques per accedir a droga cultivada sense autorització.
El problema jurídic de les associacions de cànnabis i la seva regulació, ho és estrictament respecte 
de l'origen de les plantacions, doncs mentre la regulació a Espanya tingui el règim actual, les 
plantacions hauran de disposar d'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament.
Per tant des de l’òptica jurídica només les associacions de reduït nombre de socis, en cercles 
tancats, sense publicitat seran admissibles i la relació serà amb la normativa legal que li sigui 
d’aplicació.
La normativa d’aplicació és la d’activitats recreatives, perquè per molt que es tracti d’un club privat, és 
una ficció en què passant el filtre de ser soci qualsevol persona por accedir-hi.
Tot i això, l’al·legació de l’article 12, c) s’estima parcialment, mantenint l’esperit i millorant la redacció.
En el mateix sentit l’article 13,d)
No es recull en canvi l’al·legació de l’article 13, f), perquè es preveu que qualsevol incompliment sigui 
sancionat pel criteri més baix en aplicació del principi de proporcionalitat.
Allò relatiu a  l’article 16 s’estima, en el sentit dit en la resposta de la candidatura CUP-Granollers.
Respecte del règim transitori es considera adequat, sense que suposi l’extinció del mateix i 
mantenint-lo en règim de fora d’ordenació.

Eulàlia Santamaría Ferrari , en representació de  84 signants residents al Barri de Tres Torres  
de Granollers  (registre d’entrada núm . 201603467 del  29/02/2016)

1. Pel que fa a les consideracions respecte la disp osició transitòria i les distàncies mínimes 
exigibles als locals.
No s’estima, en el sentit de mantenir el règim jurídic aplicable per a aquells establiments legalment 
implantats anteriorment a l’aprovació de la present ordenança.

2. Pel que fa a les consideracions respecte l’artic le 7.7,
S’estima en el sentit de clarificar el tipus d’activitats que es consideren pròpies d’aquests clubs.

3. Pel que fa a les consideracions respecte la tipi ficació de les sancions.
Es considera que no és necessari pel principi de jerarquia normativa. Qualsevol modificació de la Llei 
deixaria desplaçada la ordenança.

4. Pel que fa a la necessitat d’establir el nombre de faltes greus que comporten la clausura de 
l’activitat,
Allò relatiu a  la reiteració i reincidència  es refà el redactat, en el sentit dit en la resposta de la 
candidatura CUP-Granollers

5. Pel que fa a la resta de consideracions en relac ió a la inclusió de determinats aspectes en el 
redactat de l’ordenança,
S’estima parcialment en el sentit d’incorporar requisits referents al compliment d’exigències relatives a 
l’accessibilitat, i la conveniència d’indicar en l’accés del local, l’aforament màxim autoritzat. En tant 
que no es tracta d’una activitat oberta al públic general, no es considera pertinent fixar dotacions 
mínimes de serveis higiènics. Pel que fa al compliment de la normativa tècnica de protecció contra 
incendis, el seu control és implícit en la tramitació de les preceptives comunicacions, declaracions 
responsable o llicències d’obra. Igualment, i en tant que es tracta d’una activitat subjecta únicament a 
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declaració responsable o comunicació prèvia, no es pot parlar de llicència temporal, quan a més, amb 
el principi d’inspecció i controls que es poden establir amb la periodicitat que es consideri, es pot 
garantir el control del compliment de les condicions que els són exigibles.

Finalment es fa constar que d’ofici és procedent esmenar l’article 1 en el penúltim paràgraf en el sentit 
d’incorporar: 
· Regular l’obertura de Clubs Socials de Cànnabis legals d’acord amb la jurisprudència del 
Tribunal Suprem establert en la Sentència 788/2015 de 9 de desembre, establint un règim de 
distàncies entre ells.

Conclusions 

ÚNICA.-  Resoldre les al·legacions en el sentit que precedeix  i informar l’aprovació definitiva del text 
de l’ordenança.”

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Que d'acord amb l'informe conjunt emès per la cap d'Urbanisme i Habitatge i pel cap de 
Secretaria General d'aquest ajuntament que s'ha transcrit literalment en el punt anterior, el tràmit 
escaient és l'aprovació definitiva de l'Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa 
als clubs socials de cànnabis a Granollers, amb resolució de les al·legacions i reclamacions 
presentades, per a la publicació i entrada en vigor posteriors de l 'Ordenança.

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

IIII El procediment d'aprovació de les ordenances locals exigeix l'aprovació inicial, la submissió a 
informació pública per un període mínim de 30 dies, la resolució de totes les reclamacions i els 
suggeriments presentades i l'aprovació definitiva del ple, d'acord amb el que estableix l'article 178 
.1) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

IIIIIIII Els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 11/1999, de 21 d'abril , de modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril reguladora de les bases de Règim Local, que regulen la publicació de les Ordenances i la 
seva entrada en vigor.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular CUP de Granollers SLUP, el Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
ERC-AG, AMINA OMAR NIETO, advocada del OMAR NIETO, Boutique Legal, SLUP i Eulàlia 
Santamaría Ferrari, en representació de 84 signants residents al Barri de Tres Torres de Granollers en 
el sentit de l’informe signat pels tècnics municipals incorporat a l’expedient i en aquest sentit 
modificar-ne l’articulat que restarà amb la redacció que figura en el text de l’Ordenança annex als 
presents acords, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Donar per contestades les al·legacions en el sentit de l’informe signat pels tècnics 
municipals incorporat a l’expedient i desestimar la resta , d’acord amb l’informe adduït.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal reguladora de l’ús recreatiu pel que 
fa als clubs socials privats de consum de cànnabis a Granollers segons el text que consta com a 
annex als presents acords.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- COMUNICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança a l’Administració de 
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l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- PUBLICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la 
Província i en els mitjans de difusió locals i inserir-los en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i anunciar 
en el Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què 
se n’hagi publicat íntegrament el text.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- NOTIFICAR els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant 
el tràmit d’informació pública i d’audiència.

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

Alcalde: Molt bé, una vegada més la Regidora d'Urbanisme en farà l'explicació de la proposta. 
Regidora té calor, veig,

Senyora Oliveres: Sí, força. No sé si el públic a la sala li passa el mateix .

Alcalde: El senyor Diego Aguilera ràpidament, amatent a les peticions de la Regidora, analitza l'aire 
condicionat. Endavant 

Senyora Oliveres: En tot cas, bona nit de nou, bé, el punt que posem a la vostra consideració en 
aquest cas, a diferència de l'anterior que també us comentava, ha tingut un recorregut més llarg. Si 
l'anterior es tractava de 30 dies de treball intens, atès un període d'exposició pública per la formulació 
d'al·legacions, aquí vam portar abans de Nadal l'aprovació inicial de l 'Ordenança dels clubs socials pel 
que fa al consum de cànnabis, concretament el 24 de novembre del 2015, es va produir en aquest Ple 
l'aprovació inicial, i és després de pràcticament 6 mesos que el portem a l'aprovació definitiva.

I perquè això? En part, per la voluntat que vam expressar també el dia de l'aprovació inicial, de 
propiciar el màxim de diàleg, propiciar el màxim de reaccions de tots els sectors o actors implicats o 
que es poguessin concernir en aquest procés, i en aquest tema i activitat en concret , etc. 

Per tant, no només que ho portem a l'aprovació definitiva, després d'aquest temps, obeeix al fet de 
voler que fos precisament una Ordenança participada i que incorporés totes aquelles aportacions que 
poguéssiu fer els Grups de l'oposició, però també qualsevol ciutadà de Granollers, sinó també al fet 
que vam voluntàriament ampliar el període preceptiu, legalment preceptiu, de 30 dies, duplicant al final 
a 60 dies, el període estrictament com deia exigible.

En tot cas després de 60 dies d'exposició pública, les al·legacions formulades són 4. En tot cas 
ressaltar que són 4, i no són més. Formulades en part per 2 Grups al Consistori, presents a la sala, i 
dos altres interessats, en aquest cas, un bufet d'advocats representants de les associacions 
cannàbiques, i 84 veïns d'un barri bastant concernit pel tema dels locals socials pel consum de 
cànnabis, atès la relació de veïnatge entre la seva, o la presència en el seu barri d'un local d'aquestes 
característiques. 

A veure, després d'aquest temps de treball en què hi ha hagut sessions conjuntes amb els Grups de 
l'oposició, en el si de l'Àrea de Territori, jo diria que portem un document a aprovació definitiva 
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ostensiblement diferent, ha incorporat moltíssimes de les aportacions que fèieu, d'aquí que el 
Secretari parles en totes les al·legacions d'estimació parcial de les al·legacions, perquè tots veu fer 
uns documents d'al·legacions molt complets, jo diria que molt en tot cas que resseguien perfectament, 
o denotaven l'interès que havíeu esmerçat en el tema. 

I fruit de l'estimació parcial de la majoria d'al·legacions i aportacions que s'han fet per tal d'aquests 4 
actors com deia, i per tant al·legant, jo crec que el text que portem avui a aprovació, és molt més 
robust pel que fa al contingut, molt més coherent, molt més clar, en l'exposició de l'objecte de 
l'Ordenança en què és propi en termes generals d'un local d'aquestes característiques allò que 
l'Ordenança regula i en què entra i en què no, i després també el règim sancionador, que era un dels 
aspectes que ens ressaltaven doncs els veïns. 

En tot cas, el redactat, lògicament també l'hem comentat en el si de les Comissions Informatives, crec 
que denota aquest esforç per ressaltar que aquests locals són locals associatius perfectament 
integrats en la vida i en la cultura de moltíssima gent que segur que fan una funció social, pel que fa al 
consum col·lectiu d'aquest tipus de substàncies, doncs ben correcta en la majoria dels casos. Si bé és 
cert que en alguns casos la bona praxi que d'alguna manera doncs es produeix efectivament en 
aquests locals, doncs pot derivar en practiques més orientades al consum o al negoci comercial o amb 
ànim de lucre, que en principi és alguna cosa que aquests tipus de locals han d'estar, n'han d'estar al 
marge, perquè defineixen com a associacions pel consum de cànnabis sense ànim de lucre .

En tot cas, jo crec que ens hem cenyit més allò que és clarament objectivable, a fi i efecte de facilitar 
la voluntat d'aprovar un instrument, una Ordenança d'aquest tipus, era precisament perquè fos un 
instrument a les mans dels tècnics municipals, per poder actuar en casos, no necessàriament i 
desitjablement, que no hagin de sovintejar, però vull dir, que quan hi haguin aquests problemes, que a 
la ciutat en algun cas ens hi hem trobat, en el cas que referíem de Tres Torres, doncs que puguin 
actuar, dirimint ràpidament si l'activitat doncs s'ajusta a allò que preveuen les mateixes associacions i 
els codis de bones pràctiques que han  redactat les federacions d'aquestes associacions en quant el 
que hi succeeix.

En tot cas, recordareu que en el Ple i en l'aprovació inicial, vam adscriure aquest tipus de clubs 
socials a l'ús recreatiu, per tant s'associa tota la legislació d'espectacles i pública concurrència a allò 
que és exigible a aquests locals i per tant, hi ha tota una capacitat d'intervenció i control de les 
activitats que fa que es pugui actuar en un primer terme si hi ha algun tipus de problema. Per contra, el 
text ressalta la voluntat de col·laboració en tot moment pel què fa a les bones pràctiques fins i tot en la 
conducció, quan hi hagi problemes de veïnatge, d'aquests primers problemes, a fi i efecte de poder-los 
reconduir o solventar amb mesures correctores d'altra banda ben senzilles, en alguns casos, i 
tècnicament plausibles, i jo diria que segurament coincidíreu que ens hem fet sinó experts, una mica 
més coneixedors d'aquesta matèria al llarg d'aquests mesos de treball. 

Per tant, ressaltar això, que crec amb l'esforç de tots el document ha millorat, i que serà una eina que 
ajudarà a poder intervenir en els casos, intervenir no en el sentit d'acotar necessàriament, sinó de 
conviure amb aquest tipus d'activitats que tenen el seu espai lògicament, però que s'han de produir 
amb ajust a allò que preveu les ordenances que fins ara s'havien aprovat, i que a partir d'avui 
l'Ajuntament de Granollers i la ciutat podrà contar-hi. Res més.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanades paraules. No sé si per part del Partit Popular, sí? 
Endavant 

Senyor Moya: Bé, molt breument, bona nit a tots i totes, simplement, com bé deia la Regidora, doncs, 
aquest document al final s'ha enriquit del que s'havia aprovat inicialment, gràcies a les aportacions 
dels ciutadans i dels diferents Grups d'aquest Consistori. I com no podia ser d'una altra manera també 
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doncs donar les gràcies a la Regidora pel seu temps, el seu esforç, i el seu tarannà sempre al diàleg, i 
poder finalment en consens poder enriquir molt més aquest document.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de la CUP

Senyor Navarro: Bé, bona tarda a tothom

Alcalde: Endavant, bona tarda 

Senyor Navarro: En primer lloc deixar, fer públic en tot cas, doncs l'agraïment a la Regidora i a les 
tècniques que han treballat en el tema, sobretot per la seva feina i també per la capacitat de diàleg, i 
de consensuar les propostes que van arribar. Per nosaltres a l'aprovació definitiva que fem avui, és un 
pas endavant cap a la regulació de la marihuana, i de l'haixix a casa nostra. Recull les al·legacions del 
document que nosaltres vam presentar d'al·legacions a l'aprovació inicial, recull la major part de les 
propostes, sobretot ens preocupava i ja ho vam dir al seu moment, la restricció excessiva pel que fa 
les distàncies, es  desestigmatitza  les associacions cannàbiques, apropant els drets i deures a la 
major part d'associacions que tenim constituïdes, i per una altra cantó també hi havia un avenç pel que 
fa a la dispensació de marihuana.

En aquest sentit tot plegat ens fa fer un vot afirmatiu, ara bé, voldríem ressaltar que no sé si s'ha tingut 
en compte doncs que segurament aquesta Ordenança serà de caràcter personal, perquè el 5 d'abril es 
va aprovar en el Parlament de Catalunya una ILP titulada La Rosa Verda, una iniciativa legislativa 
popular que esperem que tingui un recorregut més positiu del que va tenir la ILP d'Educació i que 
esperem doncs que hi hagui per fi, com ja va establir en el seu moment l'Equip de Govern, un 
document que ens marqui les pautes pel que fa a tot l'àmbit de Catalunya, i en aquest sentit instem als 
Grups Municipals, que tenen la representació en el Parlament, que puguin fer un debat profund 
d'aquest tema per tal que més endavant ens aparegui un document que ens permeti doncs fer tota 
aquesta feina que hem fet nosaltres en l'àmbit català i per tant aquesta, entenem que aquesta, tota 
aquesta feina que hem fet ara, s'haurà de supeditar a la legislació catalana. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, endavant.  

Senyor Carmany: Bien, nosotros un poco en la línea que hemos estado escuchando hasta ahora. 
Agradecer y destacar la voluntad de diálogo por parte de la regiduría, en cuanto aceptar aportaciones 
y aceptar estas reuniones que hemos tenido en estas horas complicadas del mediodía, y por tanto, 
nosotros ya en su día vimos que era un documento que ya nos parecía bien, por eso dimos nuestro 
voto favorable, pero realmente estamos satisfechos y contentos de este último documento porque 
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estamos, nuestro voto sigue siendo favorable, a mejor.  

Alcalde: Moltes gràcies. Esquerra Republicana, endavant,

Senyora Maynou: Hola, bon vespre. Bé, nosaltres una mica també en la línia del que hem anat dient 
fins ara, volíem per una banda agrair a la Regidora, la Mònica Oliveres, i a tots els tècnics el treball 
que hem anat fent, pensem que l'Ordenança des de la proposta inicial és evident que s'ha enriquit 
molt i el treball també així entre tots els Grups, i recollint també les al·legacions dels veïns i de les 
associacions cannàbiques, bé, l'advocada que ha presentat l'al·legació també pensem que ha sigut 
positiu.

Sí que ens agradaria, pensem també que és bo tenir aquesta Ordenança que ens servirà per regular 
l'activitat, ens pot servir també per disposar d'una normativa que fins ara no hi era, i sí que volíem 
comentar una miqueta, així molt breument, les propostes que s'han acceptat i les que no s'han 
acceptat, o acceptat parcialment, i també dir que sí que ens hagués agradat que, bé, en el moment 
que es va fer l'aprovació inicial de l'Ordenança pensem que potser ja hagués anat bé haver mantingut 
unes converses abans amb els veïns, o amb les associacions cannàbiques implicades. Això sí que ho 
hem trobat a faltar en el seu origen. 

Entre les propostes acceptades pensem que nosaltres havíem proposat el tema de l'eliminació de 
l'aforament màxim, que es concretava en 100 persones, ja que enteníem que s'havia de tenir en 
compte el que s'establia al codi tècnic d'edificació, més que dir una capacitat màxima. També vam 
demanar el tema de l'ampliació de l'horari, a divendres i dissabtes fins a les 22 hores de la nit, el tema 
de la revisió de les distàncies mínimes , i respecte als emplaçaments més enllà dels centres educatius, 
sanitaris i esportius. I sí que demanàvem alguna concreció més en el tema de les infraccions, 
concretar més el tipus d'infraccions, és a dir, quin nombre d'infraccions lleus suposaven una greu, o 
concretar més.

Hi havia alguna proposta que nosaltres fèiem, que no han estat acceptades del tot, o no han estat 
acceptades, també demanàvem potser poder treballar amb més implicació amb les associacions 
cannàbiques, per treballar sobretot temes de prevenció, de consums, i també demanàvem que a nivell 
de formacions que han de fer les persones responsables de dispensar cànnabis en els clubs, que 
aquestes formacions de consum, de reducció de riscos i de danys, es poguessin fer de forma més 
coordinada amb el programa de Granollers de l'acció municipal de consum de drogues, i el Programa 
de prevenció de drogodependències, i en aquest sentit això ho hem trobat a faltar, també havíem fet 
alguna proposta vinculada més al vessant terapèutica del consum de cànnabis, i altres temes. En 
resum nosaltres creiem que és una Ordenança positiva, que és una Ordenança necessària, però sí 
que com a Grup comentàvem que potser és una Ordenança que nosaltres haguéssim fet, o que 
haguéssim elaborat nosaltres. I en aquest sentit nosaltres volíem abstenir-nos en aquesta aprovació. 
Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió. Convergència, endavant,

Senyor Vila: Hola, bona tarda. Encara que em repeteixi agrair un altre cop el sistema que hem tingut, 
jo crec que aquests sis mesos de debat amb donat els seus fruits, i a més perquè s'ha produït abans 
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de les al·legacions, durant el procediment i després i fins i tot en la redacció del document. Aquest 
Grup Municipal no ha presentat al·legacions, però sí  aportacions, i creiem que és bo que no sigui 
l'única manera de poder influir el fet de presentar al·legacions, crec que hem tingut trobades en les 
quals hem pogut recollir suggeriments. Votarem afirmativament, creiem que és bona aquesta 
regulació pel bé de tots.

I només demanar un parell o tres de coses, una aquesta regulació és fruit d'una necessitat, d'una 
necessitat de regulació, i sense precedents, per tant si en algun moment fruit de l'aplicació de 
l'Ordenança es veu que hi ha coses que no funcionen, escola,  la modifiquem, cap problema. 

I segon aspecte, si aquesta regulació és fruit d'una necessitat, que s'apliqui, que s'apliqui en tot el seu 
rigor perquè, ja que ens proveíem d'un instrument, utilitzem-lo, i utilitzem-lo potser combinant amb 
altres instruments també, perquè hi ha altres aspectes que alguns veïns ens han comentat, que els 
inquietaven, aquí es reguli molt bé aspectes específics del consum de cànnabis, el tema olors, el tema 
accessibilitat, però altres coses que ens han manifestat que els inquieten i que no s'han inclòs en aquí, 
en bon criteri perquè es poden controlar via d'una altra manera, doncs s'han de seguir fent, per 
exemple, temes d'aldarulls a la via pública, de superar aforament, això no és un tema específic de 
cànnabis, és un tema d'ordre públic, i d'aforament de qualsevol local, tan relacionat amb aquesta 
Ordenança, com en les altres senzillament fer-la complir. 

Alcalde: Moltes gràcies, la Regidora per la rèplica en aquest torn, endavant,

Senyora Oliveres: En tot cas, molt breument, i començant pel tema de l'aforament que l'heu esmentat 
dos dels regidors presents, en tot cas el document es remet al codi tècnic, tal com havia proposat 
Esquerra, per tant en principi fa una remissió a la normativa tècnica generalment admesa, i establerta 
per aquests casos. En tot cas, com esmentava, els clubs socials pel consum de cànnabis, que 
finalment hem clarificat que eren clubs socials privats de consum col·lectiu de cànnabis, tenen 
diguéssim un desenvolupament, via estatuts, per tant hi ha moltes coses que estan establertes en els 
propis estatuts, com ara, si un és soci terapèutic o lúdic, i moltes coses que ja d'alguna manera 
denoten aquesta multiplicitat d'usuaris, i per tant de normalitat en què es pot insertar quan no hi ha 
problemes del caire que esmentava abans, perquè doncs es pot insertar en un barri. 

En tot cas el que volia dir és que l'Ordenança és una ordenança que regula una activitat per tant 
l'articulat com la prosa o la manera en què es regeix i regula és la pròpia a la intervenció 
administrativa de les activitats. Pel que fa a l'actuació que altres cossos, o altres departaments de 
l'Ajuntament poden dur a terme si efectivament  hi ha una deriva del model associatiu sense ànim de 
lucre cap a un model més comercial i per tant més impropi en tot cas ja amb supòsits il·lícits o no, 
doncs clarament són dos escenaris diferents, però l'Ajuntament actuarà amb cadascun d'ells quan 
pertoqui i amb total correspondència i coherència com així ha fet en el cas de Tres torres . 

Aprofito per saludar, que no ser si l'Alcalde..., als veïns de Tres Torres que s'han acostat fins al 
plenari, atès que han viscut molt de prop, doncs la convivència en aquest cas no pacifica, sinó 
complicada i molesta amb una associació cannàbica que finalment pel que deia, per l'actuació 
conjunta de diferents departaments de l'Ajuntament doncs ha acabat traslladant-se i per tant que ja no 
es troba en el barri, i en tot cas agrair la presencia i si després ens volen explicar quelcom a precs i 
preguntes, seran benvinguts. Gràcies. 

Alcalde: En tot cas no sé si algú vol fer ús del segon torn? No? Per tant passaríem a la votació

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    22222222    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
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((((13131313)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((4444)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222)))),,,,    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii    3333    abstencions  del Grup Municipal ERCabstencions  del Grup Municipal ERCabstencions  del Grup Municipal ERCabstencions  del Grup Municipal ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    
((((3333).).).).
 

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, el punt número 12, 
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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESAFECTAR COM A BÉ DEMANIAL I APROVAR LA CESSIÓ DEDICTAMEN RELATIU A DESAFECTAR COM A BÉ DEMANIAL I APROVAR LA CESSIÓ DEDICTAMEN RELATIU A DESAFECTAR COM A BÉ DEMANIAL I APROVAR LA CESSIÓ DEDICTAMEN RELATIU A DESAFECTAR COM A BÉ DEMANIAL I APROVAR LA CESSIÓ DE    
LLLL''''IMMOBLE UBICAT AL CARRER MARIÀ PALAUIMMOBLE UBICAT AL CARRER MARIÀ PALAUIMMOBLE UBICAT AL CARRER MARIÀ PALAUIMMOBLE UBICAT AL CARRER MARIÀ PALAU ,,,,    2222----4444,,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

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

En data 4 de febrer de 2016, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 977, es va incoar expedient per a la 
desafectació i posterior cessió al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del bé 
demanial consistent  en l'immoble ubicat al carrer Marià Palau, 2-4, de Granollers, actualment adscrit 
al servei públic municipal d 'Educació. 

L'esmentat immoble consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, finca 4964, tom 
408, llibre 60,Foli 22, i està qualificat com a bé de domini públic propietat de l'Ajuntament. Per poder 
cedir-lo a la Generalitat de Catalunya cal procedir a la seva desafectació, segons l'article 69 de la Llei 
22/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions públiques, i qualificar-lo com a bé 
demanial d'acord amb l'article 49 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre. 

Aquest Ajuntament ha tramitat el preceptiu expedient per a procedir a l'esmentada desafectació i 
posterior cessió al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

L'oportunitat i la legalitat de l'alteració de la qualificació jurídica del bé, així com la finalitat de la cessió 
i el benefici de la població respecte d'aquesta cessió, han estat acreditats mitjançant els 
corresponents informes de la Cap del Servei d'Educació, i del Secretari d'aquesta corporació, de dates 
30 de març de 2016 i 29 de març de 2016 respectivament. 

L'expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l'endemà de la seva publicació al BOP de data 14 d'abril de 2016, i al taulell d'anuncis durant el mateix 
termini, sense que s'hagi formulat cap al·legació.

D'acord amb el què disposa l'article 204.5 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, correspon al Ple de l'Ajuntament la 
competència per aprovar l'alteració de la qualificació jurídica dels béns municipals , essent necessari el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, pel fet de 
tractar-se de la desafectació d'un bé demanial, tal com disposen els articles 47.2.n) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 114.3.m) del Decret Legislatiu 2/2003. 

D'acord amb el què disposa l'article 214 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, correspon al Ple de l'Ajuntament la 
competència per aprovar la cessió dels béns patrimonials, essent necessari el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tal com disposen els articles 47.2.ñ) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 114.3.n) del Decret Legislatiu 
2/2003, i 49.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
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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 ::::    

PRIMER.- Desafectar el bé demanial consistent en l'immoble ubicat al carrer Marià Palau, núm. 2-4, 
de Granollers, actualment adscrit al servei municipal d'Educació, que consta inscrit al Registre de la 
Propietat núm. 1 de Granollers,  finca 4964, tom 408, llibre 60, Foli 22, amb referència cadastral 
número 0172601DG4007E0001TW, i qualificar-lo de bé patrimonial per cedir-lo posteriorment a la 
Generalitat de Catalunya. 

SEGON- Disposar la pertinent modificació de la relació de béns de l'Inventari municipal, així com que 
es faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé, que passa a 
ser patrimonial.

TERCER.- Cedir amb caràcter gratuït i permanent a la Generalitat de Catalunya la plena propietat del 
bé immoble municipal de qualificació patrimonial, ubicat al carrer Marià Palau, núm. 2-4, de 
Granollers, que consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, finca 4964, tom 408, 
llibre 60, Foli 22; per tal que sigui destinat a centre de secundària.

QUART.- Disposar que si el bé cedit no es destina a l'ús previst, o deixa d'estar afectat al mateix fi, en 
els terminis fixats a l'article 50.2 del Reglament del patrimoni, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, aquell revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d'aquest Ajuntament, i s'haurà 
d'estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada de forma legal, perquè 
la seva reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l'Ajuntament a rebre, si escau, el valor 
dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pel béns . 
L’immoble és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap condicionant 
mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, i subministrament d’energia 
elèctrica.

CINQUÈ.- Facultar l'Alcalde per signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els 
acords anteriors. 
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: Moltes gràcies, en aquest punt no hi ha intervencions, i és conegut i acceptat per tots els 
Grups Municipals, per tant queda aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Passem a la Junta de Portaveus, senyor Secretari, hi ha 4 mocions

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

13131313....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I    
DE LA CRIDADE LA CRIDADE LA CRIDADE LA CRIDA----CUP EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERCUP EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERCUP EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERCUP EN SUPORT DE LA PRESENTADA PER    """"AIGUA ÉS VIDAAIGUA ÉS VIDAAIGUA ÉS VIDAAIGUA ÉS VIDA""""    PER APER APER APER A    
RECUPERAR LA GESTIÓ DE LRECUPERAR LA GESTIÓ DE LRECUPERAR LA GESTIÓ DE LRECUPERAR LA GESTIÓ DE L''''EMPRESA DEMPRESA DEMPRESA DEMPRESA D''''ABASTAMENT DABASTAMENT DABASTAMENT DABASTAMENT D''''AIGUA EN ALTAAIGUA EN ALTAAIGUA EN ALTAAIGUA EN ALTA    """"AIGÜESAIGÜESAIGÜESAIGÜES    
TERTERTERTER----LLOBREGATLLOBREGATLLOBREGATLLOBREGAT """"    PER  PART DE LA GENERALITATPER  PART DE LA GENERALITATPER  PART DE LA GENERALITATPER  PART DE LA GENERALITAT

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

La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ecologistes, 
de cooperació i solidaries ha presentat a aquest ajuntament la proposta per debatre i aprovar la moció 
que insta a la Generalitat de Catalunya a que recuperi la gestió de l'empresa d'Abastament d'aigua en 
Alta "Aigües Ter-Llobregat" (ATL d'ara endavant) amb el següent text: 



60

ATL era una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 
municipis de les comarques de l'Alt Penedes, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el 
Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATL és una peça clau per tal de garantir 
un servei públic d' aigua i de qualitat que garanteixi l 'abastament a 4,9 milions de catalans i catalanes i 
a les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen. De la seva gestió depèn el bon estat ecològic de 
les masses d'aigua que alhora són font d'abastament. Concretament els rius Llobregat i Ter, i tots els 
aqüífers d'ambdues conques, a més a més de la del Besos i la Tordera. 

Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució d'un model 
públic de gestió de l'aigua que garanteixi la governabilitat del país i la universalització del servei, 
establint un clar caràcter públic des que l'Estat va proclamar la "Ley de Aguas de 1879" fins al vigent 
"texto refundido de 2002". 

D'altra banda, atenent que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga, entre d'altres, les competències 
a la Generalitat de Catalunya en "l'organització de l'administració hidràulica, inclosa la participació 
dels usuaris". A tal efecte, l'article 34 del Decret Llei 3/2003, de 4 de novembre, pel qual' s'aprova el 
text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d'Abastament Aigües 
Ter-Llobregat: "La producció i el subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per 
mitja de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, la qual és un servei públic d'interès de la Generalitat i, 
per tant, de la seva competència, que compren, en tot cas, la regulació dels recursos hídrics i l'adopció 
de determinacions per a la millor explotació en quantitat i qualitat, la planificació, la redacció dels 
projectes, l'execució de les obres, la gestió i l'explotació de les instal·lacions." 

En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l 'abastament d'aigua als seus 
ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació específica del Regim Local  
s'estableix l'obligació ineludible de les municipalitats de garantir als seus respectius veïnatges  
l'abastament d'aigua potable i el sanejament, independentment del nombre d'habitants. 

Tanmateix, el nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 2011, l'anomenada Llei 
Òmnibus va facilitar el desmantellament de les institucions públiques d'aigua cabdals per a aquest 
país. Atès que a les seves disposicions addicionals, per exemple, va determinar la possibilitat de 
prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, i va atorgar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i l'adjudicació dels contractes administratius de 
gestió i prestació de serveis públics en matèria d'aigües de Catalunya, aprovats al Decret Legislatiu 
3/2003 del 4 de novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a ingressos de la Generalitat 
de Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits per l'explotació i la gestió de les 
instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat. També va determinar que es dissolgués l'Ens 
d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. El seu patrimoni incorporant-se el seu patrimoni a la Generalitat i 
es va subrogar en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als béns, els drets i les 
obligacions de qualsevol tipus de que sigui titular . 

Durant el procés de privatització d'ATL, 35 municipis varen aprovar una moció, també proposada per 
Aigua és Vida, que acordava fer marxa enrere amb tot el procés administratiu endegat per a la 
privatització d'ATL. Les diverses versions de la moció alertaven sobre el següent : . 

1.-L'accés a L'aigua potable i al sanejament com a dret humà. Atès que la privatització de la gestió 
introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són les mercantils, de negoci i de beneficis que 
l'allunyen, i fins hi tot s'oposen a la preservació d'aquest dret bàsic. 

2.-El cost de l'aigua en alta amb un substancial augment. Es va calcular que a partir del sobrecost 
estimat amb una oscil·lació entre els 30 i 50 M€ anuals implicaria que la tarifa pogués multiplicar-se 
per 3, (un 300%). De fet, només dos anys després d'endegar el procés de privatització la tarifa havia 
augmentat ja més d'un 100% 

3.-El patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres entitats locals. ATL disposa 
d'un complet parc d'instal·lacions modernes i d'infraestructures ben conservades que suposen un actiu 
aproximat de 950 milions d'euros que han estat pagades amb l'aportació econòmica de la ciutadania a 
través dels seus impostos, la tarifa, l'aportació directa dels ajuntament connectats, el cànon, i amb 
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aportacions del Fons de Cohesió europeu 

4.-Les finances municipals negativament. Els municipis han fet aportacions per a la connexió amb el 
sistema Ter-Llobregat i, per tant, són copropietaris de les infrastructures. Cosa que innacceptablement 
s'obvia pretenent augmentar el cost de l'aigua des del 150% fins al 300% . 

5.-La governança de l'aigua, doncs el paper de regulació que puguin exercir els municipis  
o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o extremadament complex .

La moció també considerava que: 

1.No hi havia cap justificació tècnica. ATL pública subministrava anualment un volum de 229 Hm3 
amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser considerada la segona millor empresa pública 
del món per la Global Water Awards. 

2.No hi havia cap justificació econòmica. ATL és una empresa perfectament viable i solvent amb 
petites correccions al sistema tarifari . El dèficit d'explotació que va assolir en alguns exercicis , i que es 
va utilitzar per tramitar la privatització de la seva gestió, es va originar en bona part per la manca 
d'actualització de les tarifes en Alta. 

No hi havia cap justificació social. L'externalització d'ATL no estava al programa electoral de cap força 
política que donés suport al Govem de la Generalitat, ni tan sols del Parlament de Catalunya o de 
l'administració local. 

3.No hi havia cap justificació ambiental. La Directiva Europea Marc de l'Aigua exigeix als estats el bon 
estat de les masses d'aigua per al 2015. La privatització d'ATL ha suposat un major risc del seu 
compliment ja que ha suposat un increment de l'incompliment del bon estat ecològic de les masses de 
l'aigua del Llobregat i en especial del Ter. 

Tot i així, la gestió d'Aigües Ter-Llobregat es va privatitzar. La seva gestió s'atorga a la multinacional 
ACCIONA mitjançant un procés administratiu. Una gestió per part d'ACCIONA que han comportat a 
data de 6 de març de 2016 dues sentències del TSJC que l'anul·len, una en ferm del TSJ que referma 
les mesures cautelars d'anul.lar l'adjudicació de la gestió a ACCIONA i un informe demolidor de 
l'Oficina Antifrau de Catalunya que conclou demanant a la Generalitat de Catalunya l'anul·lació 
d'aquest adjudicació.
 
Per tot això, 

Atès que la pràctica ha demostrat que la privatització d'ATL ha suposat un augment de preus, efectes 
negatius sobre el bon estat ecològic de les masses de l'aigua i incertesa laboral dels treballadors 
d'ATLL. 

Atès que l'Assemblea de l'Organització de les Nacions Unides el 2010 va declarar l'accés universal a 
l'Aigua i el sanejament un Dret Humà fonamental per a la Vida. 

Atès que la primera Iniciativa Ciutadana Europea que va aconseguir el requeriment de més d'un milió 
de signatures (1.884.790) va tractar sobre la petició de legislar "El Dret Humà a l'Aigua i el 
Sanejament com a Dret Humà" i considerar.lo un bé públic i no comercial. 

Atès que la plataforma ciutadana sociambiental Aigua és Vida, avalada per aquests fets i suports 
internacionals, aposta per una gestió pública transparent i amb apoderament ciutadà . 

Atès que aquest consistori considera que la gestió no mercantil de l 'aigua afavoreix els interessos dels 
seus convilatans, en el sentit que garanteix la mateixa qualitat a menor preu que l'aigua gestionada de 
manera privada, i per tant, és una decisió d'interès públic ciutadà. 

Atès que a dia d'avui continua sense estar justificat de manera tècnica, econòmica, social ambiental la 
gestió privada d' ATL 

Atès que el procés administratiu ha estat anul·lat pel TSJC mitjançant una interlocutòria i dues 
sentències i una sentència en ferm del TSJC que avalava l'execució de mesures cautelars i, per tant 



62

anul·lació de la concessió, i finalment un informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya que insta a la 
Generalitat de Catalunya a anul·lar la concessió d'ATL a ACCIONA, 

la Plataforma Aigua és Vida, formada per les entitats sota signants, sol·licitem que al pròxim PIe de 
l'Ajuntament s'adoptin 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.-Instar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a determinar els sistemes 
d'abastament i sanejament d'aigua en Alta com a béns comuns i com a un servei que atén un Dret 
Huma essencial per a la vida, per tant com a estructures d'estat no objecte d'afany de lucre i, per tant, 
no privatitzables. 

2.-Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat a que retiri els seus 
recursos al TSJ contra les sentències del TSJC d'anul·lar la concessió de gestió a Acciona sobre ATL. 

3.-Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat a la 
recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que torni a crear una empresa 
pública per a la seva gestió o que resti integrada dins l'Agencia Catalana de l'Aigua de manera 
transitòria. 

4.-Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori instin a aquesta nova 
empresa pública a la creació d'un reglament que contempli els espais necessaris de participació 
ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència, control municipal i també de 
control ciutadà. 

5.-Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori a que emprin tots els 
recursos legals que estiguin al seu abast per a penalitzar totes les irregularitats detectades per 
I'Oficina Antifrau de Catalunya. 

6.-Instar el govern de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació de la gestió pública d' 
ATL. 

7.-Comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a ATL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida  

8.-Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal . 
 

Alcalde: Moltes gràcies, en aquesta moció hi ha demanades intervencions, en tot cas, no sé si per part 
del Partit Popular? Per part de la CUP, sí? Senyora Oliver, té la paraula, endavant.

Senyora Oliver: Gràcies, bona tarda a tothom, i bé, en principi aquesta moció va arribar a l'Ajuntament 
de la Plataforma Aigua és Vida, i lògicament, doncs aquesta moció no deixa de posar de manifest el 
gran nyap que va suposar la privatització d'ATLL, i en tot cas posa també de manifest la necessitat de 
recuperar, també de revertir la seva gestió quan abans millor. Com diu, com cito de la pròpia 
Plataforma Aigua es Vida: L'aigua és un dret humà, i un servei bàsic i públic, no una mercaderia. Com 
a dret humà lògicament imprescindible per la supervivència essencial per a la vida, i com a bé escàs 
lògicament també ho és, ha de gestionar-se i així ho entenem nosaltres, com també ho entén Aigua es 
Vida, s'ha de gestionar des del sector públic. No pot ser sotmès, i això sí que compartim el 100% amb 
Aigua és Vida, no pot ser sotmès als interessos privats, no pot ser tractat com una pròpia mercaderia. 

Això ho hem manifestat i per tant, no és la primera, ni la darrera vegada que ho direm com a Crida 
CUP, pensem que la Ciutadania ha de poder participar en la presa de decisions, impulsant l'aprovació 
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comunitària de serveis públics i en la seva millora col·lectiva, i malauradament, tal com afirma Aigua 
és Vida, i cito textualment: el sector privat en la gestió de l'aigua posa pel davant els seus interessos 
particulars als de la ciutadania, alhora la ciutadania en aquest cas, passa a ser un client i espectador 
sense capacitat de control i incidència sobre la gestió. Lògicament, en aquest sentit, nosaltres com 
Aigua és Vida, manifestem i reclamen que lògicament els serveis públics han d'estar gestionats de 
manera pública, lògicament perquè entenem que l'objectiu no és treure'n dividends, treure'n guanys, 
sinó en tot cas, oferir un molt bon servei públic. Volem una gestió pública del cicle de l'aigua. I ho 
volem des de la pròpia captació passant per la distribució i acabant en la pròpia depuració de l'aigua, 
lògicament abans que m'ho digui el senyor Terrades, ja li dic jo, quan el senyor Terrades ens diu que 
aquests de la CUP ho volem municipalitzar tot, lògicament sí, volem començar a municipalitzar 
algunes coses, sí, paulatinament, i per tant, previ estudi, i en tot cas, perquè no? Comencem per 
l'aigua. 

I en tot cas, per què? Per què volem municipalitzar? Doncs perquè justament també, i cito textualment: 
La gestió no mercantil de l'aigua garanteix la mateixa qualitat a menor preu que l'aigua gestionada de 
manera privada, i per tant és una decisió d'interès públic, ciutadà, per tant, com ens veiem justament 
recolzant justament aquesta moció Partit Socialista, que està al govern, i justament la pròpia CUP, 
entenem i emplacem al propi Govern d'aquesta ciutat, el PSC, que siguin coherents i que comencin 
perquè no? A posat fil a l'agulla, amb el tema de començar a treballar, estudiar, en aquesta 
municipalització del servei d'abastament d'aigua potable a la ciutat de Granollers, perquè lògicament 
entenem que és un acte de coherència donar suport, com donem perfectament suport a aquesta 
moció i per tant estan demanant la recuperació pública d'una empresa com l'ATLL, i en canvi no 
plantegessin la mateixa gestió pública de l 'aigua a la ciutat que ells mateixos governen. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, no? Per Esquerre? Endavant senyor Mur.

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé, en tot cas nosaltres era explicar també el nostre posicionament en 
aquesta moció, que ha estat d'abstenció, doncs bàsicament perquè si bé, compartim de forma 
absoluta la referència que es fa al fet de la gestió pública en el subministrament d'un recurs bàsic com 
és l'aigua, a això aquí hi som, i estem absolutament al costat d'aquesta proposta i d'aquesta manera 
d'entendre les coses.

També entenem que en aquesta moció hi havia un apartat una mica més complex, com era el tema de 
retirar els recursos judicials, com és el tema d'una immediata gestió de l'ATLL una altra vegada. Tot 
això implicaria prendre una decisió potser d 'alguna manera unilateralment, i que aquesta decisió presa 
de forma unilateral i trencant la situació actual, doncs en les arques de la Generalitat hi podria costar 
doncs com uns 1.200 milions d'euros, que són 5 vegades el que hem previst pel Pla de Xoc, per tant 
entenem que aprovar aquesta moció, diguem-ne no és bo pel país, tal com està redactada en aquest 
cas, insisteixo, estem d'acord que l'aigua ha de ser un bé comú, i per tant ha d'estar gestionada des 
del sector públic, estem d'acord que es penalitzin òbviament les irregularitats que es puguin detectar, 
estem d'acord en tot això, no veiem clar, no veiem clar, que en aquests moments ja podem prendre 
part recuperant la gestió pública via ATLL, que podem implementar una nova empresa pública per la 
gestió de l'aigua, entenem que això ha d'esperar al procés judicial que està obert, i que segurament 
després nosaltres mateixos arrossegarem a la Generalitat cap a la recuperació de la gestió pública de 
l'aigua. Gràcies.

 
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència, senyor Vila té la paraula,
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Senyor Vila: En aquest cas, aquest Grup Municipal també s'ha abstingut perquè bàsicament aquesta 
moció barreja molts conceptes i no acaba de plantejar un dels motius principals per la concessió de la 
gestió d'Aigües Ter Llobregat que ja plantejava el regidor Pep Mur, que és un tema que es planteja 
normalment de situació econòmica delicada de la Generalitat que li fa externalitzar uns serveis 
purament per obtenir uns recursos. Aquesta decisió es pot considerar-se encertada o no, i un cop es 
pren aquesta decisió, el mètode per fer-ho, és a dir, el procediment licitatori pot haver estat més 
afortunat o no, i el sistema posterior de control de la gestió d'ATLL, un cop s'ha concessionat aquesta 
gestió també pot haver estat afortunada o no, però això no pressuposa que la decisió en si fos 
encertada. La Generalitat ha pres també altres decisions com externalitzar lloguers i vendre edificis, 
que està disposat ha tornat adquirir en el moment que la situació econòmica ho permeti, per tant, 
nosaltres creiem que el fet que ATLL és i era una empresa que funciona, que la qualitat de l'aigua que 
proporciona és idònia, però ni el fet que el procediment judicial, o que al voltant de la licitació hagin 
anat millor o pitjor, no pressuposa la bondat o no del procés, de fet en aquesta casa també tenim 
experiències de procediments complicats al voltant de les adjudicacions i tots sabem el que això 
comporta, i tampoc estem d'acord amb afirmacions com que la gestió pública hagi de ser per sistema, 
més millor i més barata, en alguns casos ho pot ser, i en altres no, i sobretot no es pot obviar que 
aquesta gestió ha de ser estable en el temps, quan un servei funciona bé perquè una companyia l'ha 
executat durant 30 anys, aleshores potser el pots municipalitzar i s'aguanta durant 10, però hem de 
mirar les coses al llarg del temps també.

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Terrades pel Grup Socialista, que aquestes alçades de la nit encara 
no havia parlat, cosa novedosa. Endavant, 

Senyor Terrades: Nosaltres hem donat suport en aquesta moció per diverses raons. Una perquè no 
seria coherent amb la pròpia posició del Grup Socialista, que ha presentat una Llei en el Parlament de 
Catalunya que en aquests moments està en tràmit parlamentari, justament per recuperar la gestió 
pública d'Aigües Ter Llobregat, i que se sustenta bàsicament en les resolucions judicials que el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar ara fa prop de nou mesos aproximadament, 10, 
en què declarava nul tot el procediment d'adjudicació d'aquesta externalització, d'aquesta gestió 
privada durant 50 anys d'Aigües Ter Llobregat.

Nosaltres en el seu moment ja vam manifestar el nostre desacord amb aquesta privatització de la 
gestió perquè enteníem que no obeïa a raons objectives, de la pròpia gestió del cicle de l'aigua, que 
estava justificat, tot i que això s'ha reconegut amb posterioritat perquè els mercats financers estaven 
tancats per la Generalitat de Catalunya i era una via per obtenir recursos econòmics. Però ja des de 
l'inici aquest procediment es va fer malament, la pròpia Oficina de control administratiu de la 
Generalitat, l'OCAG, no al cap d'unes setmanes i uns mesos, al cap de 24 hores, que s'havia produït la 
signatura del contracte entre la Generalitat i Acciona, entremig de la presa de possessió d'un govern, 
va declarar que s'havia fet malament. Si en el minut 0, qui donava suport en el govern s'hagués 
plantat, probablement ara no tindríem el nyap jurídic que anat arrossegant tot aquest tema i que 
veurem quins costos pot acabar tenint per les arques de la Generalitat . 

A més a més, no estem parlant d'un tema allò que no té importància, el sistema de producció d'aigua 
en alta, és a dir, des de la potabilització de l'aigua fins a portar-la al dipòsit de cada un dels municipis, 
aquest sistema dóna aixoplug, dóna servei, a 5 milions d'habitants, de persones que viuen a la regió 
Ter Llobregat. Ha significat un increment de la tarifa de l'aigua, també vull recordar que l'empresa 
pública ATLL estava considerada una de les millors empreses mundials pel que fa a la gestió de la 
producció d'aigua en alta, i que a més a més, hi ha un argument de fons, que ens manté en aquesta 
posició, és una raó que té a veure en un tema que ja estem patint tots plegats, que jo crec que ja no 
qüestiona ningú, que és el canvi climàtic, i les projeccions per Catalunya, del canvi climàtic, ens diuen 
que d'aquí a 20 anys, és a dir des d'avui 31 de maig, del 2016 i en els propers vint anys, la reducció 
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hídrica en el nostre país, tindrà una disminució d'un 10% aproximadament, si ja tenim pocs recursos 
hídrics és un motiu de fons, des del nostre punt de vista, que justifica que la gestió, no només la 
regulació, sinó la gestió i la producció de l 'aigua ha d’acabar en mans de la gestió pública.

Jo crec que també faríem bé i acabo alcalde, de diferenciar el que és la gestió en alta, que nosaltres 
creiem que ha de ser pública, de la gestió en baixa, des dels dipòsits municipals, fins a l'aixeta de 
cada una de les nostres cases. I aquest és un debat que s'ha de produir, que jo a la Maria Oliver ja dic 
que es produiria, i que valoraríem els pros i contres de qualsevol decisió, però aquest és un debat 
dual, i no podem confondre, com s'està intentant fer, una gestió del que és la producció en alta, de la 
gestió després d'aquest sistema, i haurem de veure després totes les conseqüències econòmiques 
que un model o un altre, pot acabar comportant, perquè això té implicacions, amb qui? No amb el 
pressupost municipal, té implicacions, o pot tenir implicacions, a la factura de l'aigua que tots 
nosaltres com a ciutadans acabem pagant. Gràcies. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat    APROVADA  PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb elsamb elsamb elsamb els    
vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    CCCC''''ssss,,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    i  li  li  li  l''''abstenció  del Grupabstenció  del Grupabstenció  del Grupabstenció  del Grup    
Municipal CIUMunicipal CIUMunicipal CIUMunicipal CIU ,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM,,,,    i PPi PPi PPi PP....

 
13131313....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS EN    
SUPORT DE LES VÍCTIMES DELS ACCIDENTS I ERRORS MÈDICSSUPORT DE LES VÍCTIMES DELS ACCIDENTS I ERRORS MÈDICSSUPORT DE LES VÍCTIMES DELS ACCIDENTS I ERRORS MÈDICSSUPORT DE LES VÍCTIMES DELS ACCIDENTS I ERRORS MÈDICS,,,,    AIXÍ COMAIXÍ COMAIXÍ COMAIXÍ COM,,,,    DE LADE LADE LADE LA    
PROPOSTA DE REFORMA LEGISLATIVA QUE PROPOSA EL GRUPPROPOSTA DE REFORMA LEGISLATIVA QUE PROPOSA EL GRUPPROPOSTA DE REFORMA LEGISLATIVA QUE PROPOSA EL GRUPPROPOSTA DE REFORMA LEGISLATIVA QUE PROPOSA EL GRUP     """"QUE NO PASE MÁSQUE NO PASE MÁSQUE NO PASE MÁSQUE NO PASE MÁS """"

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

El grup de treball  "QUE NO PASE MÁS" ho constitueixen un grup de persones que pretén donar 
visibilitat a la situació que viuen els afectats dels accidents sanitaris (negligències mèdiques) amb la 
finalitat que es creu un marc legal específic per a aquesta matèria. I que, d'alguna manera, acabi amb 
la "invisibilitat" de les víctimes; així com amb el greuge comparatiu que pateixen respecte d'altres 
víctimes que sí que s'han beneficiat de lleis especials que les protegeixen.

Sent conscients que les negligències mèdiques són fets que no han de quedar exonerats i per tant ser 
jutjades com uns altres. Creiem també que s'ha de tenir present altres esdeveniments que portem 
vivint en els últims anys i que estan quedant impugnes per un seguit de polítiques restrictives que 
posen en risc les garanties sanitàries i la vida de les persones. Polítiques que ens han portat a 
retallades pressupostàries, privatitzacions i ajustos de personal sanitari que té com a conseqüència la 
precarització del sistema sanitari i posant -nos en perill als ciutadans.

El Projecte de Llei que promou el grup  "QUE NO PASE MÁS" i els seus assessors jurídics SERVEIS 
JURÍDICOS VERDÚN pretén una sèrie de canvis necessaris per evitar que la víctima d'un accident 
mèdic es converteixi, desgraciadament, a més, en una víctima de la injustícia del sistema legal i 
judicial actual, castigant-los amb judicis de llarga durada (6-15 anys).

Aquests canvis legislatius i judicials que es proposen són del tot viables. Bé per ja existir en altres 
matèries del dret (dret de la circulació viària, normes aplicables a les víctimes de la violència 
masclista...) o bé per existir en el marc normatiu d'altres països de la Unió Europea. Per tant la seva 
aplicació és del tot possible. I compliria no només amb les garanties legals del nostre sistema legal, 
sinó que a més s'aproximaria una mica més al sistema legal de països de la Unió Europea, en els 
quals sí que existeix una regularització específica per a aquestes víctimes .

El Projecte de Llei al que donem suport evitaria l'actual inseguretat jurídica que viuen les víctimes dels 
accidents sanitaris. Aquestes víctimes no tenen ni tan sols jutjats especialitzats, ni disposen d'un 
barem específic per a la valoració dels seus danys. I han de seguir un plet durant anys contra 
l'Administració Pública o contra companyies d'Assegurances que s'aprofiten de les llacunes legals que 
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els ofereix una posició privilegiada i de poder respecte de la víctima que reclama .

Les víctimes mereixen, com ocorre en altres països europeus, disposar de lleis i jutjats que les 
emparin, on exercir els seus drets amb plenitud de garanties. I sense la por d'una posterior imposició 
de costes judicials, que és una altra de les qüestions que es planteja modificar. 
Per tot l'anterior, exposat, el GRUP MUNICIPAL CIUTADANS donant suport al GRUP DE TREBALL  
"QUE NO PASE MÁS", proposa l'adopció dels següents acords:

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

PRIMER: Manifestar el reconeixement de les víctimes dels accidents i errors mèdics, a la seva 
condició de víctima.

SEGON: Reconèixer el dret que aquestes víctimes comptin amb una normativa específica, per la qual 
cosa vam mostrar el nostre suport al Projecte de Llei que ens presenten.

TERCER: Donar suport al grup de treball  "QUE NO PASE MÁS" perquè sigui rebut per les 
Comissions de Sanitat i Justícia del Congrés dels Diputats i del Senat, a fi de traslladar la seva 
proposta de Projecte de Llei.

QUART: Assessorar des de l'Ajuntament de Granollers sobre l'existència del grup de treball  "QUE NO 
PASE MÁS" a aquells ciutadans i ciutadanes víctimes d'accidents sanitaris, a fi de reconèixer els 
casos davant la companyia asseguradora que té contractat l'Assegurança de Responsabilitat Civil i 
davant els Jutjats competents quan existeixi reclamació judicial .

CINQUÈ: Estudiar la possibilitat de projectar parcialment o totalment el documental "Que no passi 
Més" (https://www.youtube.com/watch?v=-txojvojyoa). Així com la realització d'una posterior taula 
rodona amb experts que serveixi per difondre l'existència del grup de treball  "QUE NO PASE MÁS" 
entre la ciutadania de Granollers.

SISÈ: Donar trasllat dels acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés 
dels Diputats.  

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi ha demandes també intervencions, no sé si per part del Partit Popular, 
o per part de la CUP, no? Per part de Ciutadans? No? Per part d'Esquerra, sí? Endavant

Senyor El Homrani: Sí, bàsicament, bones a totes i tots, bàsicament explicar el nostre motiu del vot. 
Nosaltres ens hem abstingut, ens hem abstingut per dos motius clarament, no dubtem de la bona fe i 
del bon sentit d'aquesta moció, però hi ha dos aspectes que ens preocupen i que fan que prenguem la 
decisió d'abstenir-nos. Per un costat, hi ha el tema del suport al projecte de Llei, jo crec que aquí tots 
som conscients que un projecte de Llei, passa per compareixences, passa per tot un treball 
parlamentari, i és clar, donar un suport a un projecte específic, sense esperar que hi hagui tota una 
tramitació en el qual el sector, els experts, hi participin, pensem que des d'un consistori municipal, no 
sabem, no considerem que sigui un fet remarcable. 

I després hi ha un altre aspecte, que per nosaltres sí que ens ha portat molt clarament a decidir 
l'abstenció, que és tal com ha llegit el Secretari, si han escoltat el primer punt, pensem que té un punt 
de confusió, perquè s'assimilen els accidents sanitaris amb les negligències mèdiques. I pensem que 
això en certa manera comporta un judici de valor, perquè no tots els accidents sanitaris són per 
desídia o per negligència o per mala praxi. Tenim grans professionals del sector, metgesses, 
infermers, i creiem que entorn d'aquesta possible interpretació tal com està redactat, hem decidit que 
la nostra postura davant d'un fet que pensem que és absolutament lloable, que és treballar entorn de 
la situació de la gent que ha patit accidents, pensem que amb aquesta redacció no era la manera més 
adequada de plantejar-ho, sí que som conscients que la plataforma per exemple ja ha intervingut en la 
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Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, que s'estan tenint en compte les seves demandes, 
però en aquest sentit, per aquest motiu, ens hem abstingut i hem cregut oportú i necessari explicar la 
nostra abstenció. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Convergència? Per part del Grup Socialista, no? Per tant 
quedaria aprovada la proposta,

El Secretari informa que aquesta moció ha estat    APROVADA  PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb elsamb elsamb elsamb els    
vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    CCCC''''ssss,,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP;;;;    i  li  li  li  l''''abstenció  delsabstenció  delsabstenció  delsabstenció  dels    
Grups Municipals CIU i ERCGrups Municipals CIU i ERCGrups Municipals CIU i ERCGrups Municipals CIU i ERC ----AGAGAGAG----AMAMAMAM....

Alcalde:  I passem a la següent moció

 
13131313....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU,,,,    
ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AM I CRIDAAM I CRIDAAM I CRIDAAM I CRIDA----CUP DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER LCUP DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER LCUP DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER LCUP DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L''''AUDIÈNCIAAUDIÈNCIAAUDIÈNCIAAUDIÈNCIA    
NACIONAL I AL DRET A DECIDIRNACIONAL I AL DRET A DECIDIRNACIONAL I AL DRET A DECIDIRNACIONAL I AL DRET A DECIDIR

El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional en 
diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les 
Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles 
tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat 
doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a 
subjecte indiscutible de dret.

Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i el 
Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement 
del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir.  A 
més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 
de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà .

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el passat 9 
de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport 
a aquesta Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha 
anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de 
representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una expressió plenament 
legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat.

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials , clarament polititzats, han iniciat 
una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus regidors i regidores . A més, l’Audiència 
Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis per la Independència, 
l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana . 

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per atemorir , a 
través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist 
emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les 
resolucions aprovades en suport a la Resolució del  9N del Parlament de Catalunya.

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la Mata, han 
optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels delictes de sedició 
o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant 
contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la 
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Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté 
oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions 
de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de 
suport per tal que li aportin tota mena d’informació. 

En relació als antecedents exposats 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 ::::    

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Granollers als requeriments enviats per ordre de 
l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per haver aprovat una 
moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser encausades 
o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental a la lliure expressió.

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment cívic i 
democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat 
popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com  l’administració més propera a la 
ciutadania. 

Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les persones 
encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de Granollers a participar -hi.

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de Granollers, al 
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i 
francès. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí també hi haurà explicació del vot, per part del Partit Popular, vol 
intervenir? No? Per part de la CUP? Endavant 

Senyora Oliver: Bé, bona tarda de nou. Bé, de què parlem quan presentem aquesta moció de manera 
conjunta amb Esquerra i convergents? Doncs bé, parlem de repressió, de retallades de llibertats i 
parlem també de solidaritat. Parlem de repressió perquè parlem de 300 ajuntaments requerits i 
càrrecs electes perseguits per haver donat suport precisament al que allà consta a la pancarta, que és 
a la declaració del 9N, és a dir, parlem d'una declaració del 9N, que en part també ho hem de 
comentar, no va ser més que fruit d'una mobilització absoluta que ens precedeix, de consultes, de 
manifestacions massives, i en tot cas d'un poble organitzat, que defensa la seva pròpia sobirania. 
Quan parlem com presentem aquesta moció, també parlem de repressió, i també parlem de llibertats, 
de retallada de llibertats per part d'un Estat espanyol, que lògicament que no tolera probablement 
tanta democràcia i no tolera la decidida voluntat d'un poble que comença a caminar. Aquesta 
intolerància a més es concreta en una doble via, per una banda intentar escapçar, i per tant intenta 
anar a atacar aquells càrrecs electes, per tant és aquella representació del govern més local, i a més a 
més, intenta escapçar i retallar constatant, com ho demostren les 20 lleis que tenim prohibides pel 
Tribunal Constitucional. 

Estem parlant de lleis tan importants i aprovades també per unanimitat, com la suspensió de la Llei 
24/2015, estem parlant de la Llei d'Igualtat homes i dones, estic parlant d'una Llei anti fracking, o estic 
parlant de l'Impost a pisos buits, i me'n deixo moltes més però només n'he posat aquests exemples. 
Per tant no només intenten invalidar-nos des d'Espanya sistemàticament en quant a drets nacionals 
es parla, sinó que intenten sistemàticament perseguir-nos quan a drets socials volem posar damunt de 
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la taula. Per tant parlem lògicament de solidaritat, no podien fer cap altra cosa, que manifestar en 
aquest Consistori d'un suport explícit a tots aquells càrrecs electes, ajuntaments requerits, i alguns 
que segurament en vindran després, potser vindran pels diputats, i en qualsevol cas que quedi clar i 
explicitem que no pensem obeir cap altra llei, cap altra mandat, que no sigui, que no emani 
directament del nostre Parlament català. Per tant, des d'aquí la nostra solidaritat amb tots aquells 
encausats. 

Hi ha una cosa, hi ha una cosa que ens queda com molt clara, i en quina democràcia cap, i per tant 
estem parlant d'una poca higiene democràtica, en quina democràcia cap quan s'estan perseguint 
càrrecs polítics per haver defensat una declaració de sobirania? I davant d'aquesta Espanya 
retrograda, i segurament i casposa i de la qual estem parlant i que segurament ja és obsoleta, que 
retalla i que reprimeix, ens ha sorprès infinitament, i estem encara estupefactes davant de la proposta 
d'esmena que el Partit Socialista ens havia fet arribar, pretenien justament eliminar el punt número 3 
de la nostra moció presentada conjuntament, aquella, aquell punt que fa referencia al dret a 
l'autodeterminació dels pobles, no estàvem parlant d'un punt que explicitava la independència d'un 
país, sinó que estàvem parlant senzillament del dret a l 'autodeterminació. 

I francament i em sembla, i si voleu, ho poso entre cometes, poc més que una aberració política, és a 
dir, estem parlant d'una broma probablement de mal gust, en ple segle XXI, estem parlant del dret a 
l'autodeterminació, recollit precisament pel Pacte internacional de drets civils i polítics de les Nacions 
Unides, que per cert, lògicament, l'Estat espanyol també ho ha signat. I per tant, entenem i no ens cap 
al cap, que defensar, que no defensar en tot cas avui dia el dret dels pobles a la seva pròpia sobirania, 
drets dels pobles a ser lliures, doncs si se'm permet, és per nosaltres poc més que un anacronisme, 
una incongruència, o potser si voleu una temeritat, no, no i no, no pensem renunciar a la llibertat dels 
pobles, ni al català, ni a tots els pobles del món, i per tant no compartim aquest il·lusionisme fal·laç, si 
us sembla dir-ho així, d'aquesta Espanya reformable que segurament els socialistes encara i creuen, 
estem parlant d'una Espanya que permet, de fa dos dies o tres dies pels carrers feixistes encara que 
porten la cabra, per tant estem parlant d'un Estat espanyol que encara que té més de 7.000 símbols 
feixistes encara arreu d'aquest país, estem parlant per tant d'un Estat que entenc jo, que és poc 
reformable i en tot cas, de mot poca higiene democràtica, i Fe Gracia recordava justament aquests 
dies quan a vegades se'ns ha dit als de la CUP, i per part també del senyor Terrades diria jo per 
esmenar-ho, en una segona vegada, ens han titllat segurament d'il·lusos en alguns moments, i 
d'innocents en algun moment, i segurament, i constatem, que no volem renunciar a la innocència i a la 
il·lusió, però en tot cas sí que ens ha sorprès infinit en tot cas que realment el Partit Socialista amb 
aquesta proposta d'esmena, d'arrencar d'aquesta moció el dret a l'autodeterminació dels pobles, 
doncs entenguin que encara aquesta Espanya que tenim avui dia casposa i reaccionaria pugui ser del 
tot reformable, per tant entenem que això sigui que tenia mèrit, i que això en tot cas sí que era una 
qüestió d'il·lusió i d'Il·lusionisme. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, una intervenció, sí? Endavant 

Senyor Carmany: Bien, todas las instituciones y ciudadanos de este país están sujetos al Estado de 
Derecho, y por tanto, en caso de incumplimiento de Ley, el Poder Judicial tiene el derecho y deber de 
actuar dentro de su ámbito jurisdiccional. 

Consta en primer lugar que en todo caso estas acciones están siendo investigadas, y en ningún caso 
existe sentencia en firme. En segundo lugar, no se trata aquí de un atentado hacia la libertad de 
expresión en tanto que no se persigue a nadie por ser independentista o nacionalista, sino por realizar 
un uso partidista de las instituciones publicas, las cuales deberían ser ejemplo de cumplimiento de las 
leyes y no de instrumento político para algunos. Instamos a que dejen de una vez de utilizar las 
instituciones publicas a su antojo, sabemos que llevan toda la vida desde la democracia gobernando 
en Catalunya, pero eso no los convierte en dueños y señores de las instituciones que presiden. 
Exigimos y pedimos que dejen de utilizar a los funcionarios como rehenes políticos y que dejen de 
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pedir a las fuerzas de seguridad catalanas que desobedezcan la ley.  

Sobre el derecho a la autodeterminación, en primer lugar, la ONU ha explicado por activa y por pasiva 
que Catalunya no se encuentra en los territorios que tienen derechos a la autodeterminación. Su 
propio Secretario General, señor Ban Ki-monn manifestó a medios españoles y catalanes el octubre 
pasado lo siguiente: cuando uno habla de autodeterminación hay ciertas áreas que han sido 
reconocidas por Naciones Unidas como territorios no autónomos, pero Catalunya no está en esta 
categoría. Tampoco Catalunya ha sido un territorio colonizado, recordemos que Catalunya fue la 
región de España que mostró un mayor apoyo al texto constitucional de 1978. Ni en Catalunya hay un 
persecución étnica, ni una persecución extrema y sistemática de la que no parece existir una solución 
pacifica y factible, ni tampoco hay una persecución cultural, o de credo. En cambio, Catalunya es hoy 
una de las regiones con mayor autogobierno de Europa.  Tras demostrarse que no era precisamente 
España el que estaba robando al pueblo catalán, sino algunos caciques que presuntamente tenian 
bien montado su chiringuito de comisiones y mordidas. Tras comprobar que obtuvieron una mayoría 
de votos en su plebiscito y que no tienen una mayoría social de catalanes y de catalanas, siguen 
presionando, confrontando los ciudadanos, gastando dinero en embajadas y viajes para el señor 
Romeva y Puigdemont para explicar su proyecto rupturista. Se asignan nada más y nada menos que 
51 millones de euros a las relaciones internacionales de la Generalitat. 100 millones a sufragar las 
nuevas estructuras de Estado, y aquí en este mismo pleno, el mes pasado, pedimos a la Generalitat 
que pagara por ejemplo las ayudas a las guarderías, otro ejemplo las farmacias no cobran, los 
funcionarios siguen sin cobrar las pagas extras del 2012, no se abren hospitales ni escuelas, pero eso 
si, subvenciones para sus proyectos afines y sus asociaciones afines que no falten .  

Lo están haciendo muy bien, su ansiada desconexión va en buen camino, pero no la desconexión de 
España, la desconexión de la realidad. ¿Saben cual es la última calificación de la deuda catalana a 
medio y largo plazo? La han rebajado por debajo del bono basura y con perspectivas de evolucionar 
negativamente, es decir, estamos a la altura de potencias económicas como Georgia, y Bangladesh . 
Llevan gobernando Catalunya durante toda la democracia pero la culpa siempre la tiene Madrid, 
parece que ustedes nunca han gobernado, ustedes nunca hacen autocrítica, ustedes nunca han 
hecho nada malo. Sinceramente, esperemos que se autodeterminen de una vez, pero para gestionar y 
para gobernar a los catalanes y a todas las catalanas que eso es lo que necesitan y lo que están 
pidiendo hace tiempo. En definitiva, incumplen las leyes, sacan pecho de ello y encima piden que les 
ayudemos para que no los procesen, lo que nos piden ustedes es que seamos sus cómplices, y 
Ciudadanos no lo va a ser, por tanto nuestro voto es un No rotundo a esta moción.

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra Republicana, senyor Chakir, endavant,

Senyor El Homrani: Bones, la veritat no ser com començar després d'una exposició tan convençuda, 
tan convençuda

Alcalde: Per principi

Senyor El Homrani: I tan radical
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Alcalde: Endavant: 

Senyor El Homrani: Bàsicament aquí estem davant d'un fet que el que representa és la sobirania, som 
subjecte polític o no som subjecte polític? I en el fons de tot aquest debat el que hi ha és si som 
subjecte polític o si no som subjecte polític. Si tenim el dret a poder aspirar democràticament a un 
projecte col·lectiu o no. Jo, de forma molt sincera, és públic i notori crec que som un subjecte polític, 
que hi ha una sobirania dels ciutadans i de les ciutadanes catalanes per sobre de tot, i que tenim el 
dret a intentar arribar a un projecte col·lectiu, a partir d'aquí ja les regles democràtiques i entorn d'això 
com qualsevol projecte democràtic, el que has de fer és treballar-lo, i tenir majories, i buscar, poder 
tirar endavant aquest projecte. 

Únicament hi ha aquest debat de fons, podem fer-ne molt de soroll en altres aspectes, però crec que 
la base és aquesta, i aquesta moció el que expressa és un fet que també és molt important, que és la 
solidaritat i el suport a companys i companyes, regidores i regidors, que en el fet de la seva acció 
política, de la seva llibertat política, van expressar un suport a una declaració que es va aprovar en el 
Parlament, tan senzill com això, i en la qual, aquesta legitimitat en torn que representants, crec que la 
tenen i crec que de cap manera aquesta legitimitat s'ha de confrontar amb el que és una legalitat mal 
interpretada, i crec que tenim diversos exemples, i per desgràcia avui n'hem tingut un altre, el Tribunal 
Constitucional ha anul·lat la part que quedava, ha suspès la part que quedava, ha suspès, els 
ciutadans al final..., ha suspès el que significa que no es pot fer, ara mateix, que inhabilita, la part que 
quedava de la Llei 24/2015, que era la part vinculada a la pobresa energètica. Fa tres, quatre 
setmanes van fer la part dels desnonaments, i ara tenim aquesta, ens robem sobirania, volem 
defensar els ciutadans i ciutadanes, podem prendre decisió de forma sobirana, perquè som subjecte 
polític, o al final ens trobem davant d'unes barreres i decisions legítimes del Parlament de Catalunya, 
compartides, és que a part és molt divertit, compartides per tots els Grups Parlamentaris, ens trobem 
que van passant cada dia per l'afilador. 

Davant d'això ens sobta que aquesta moció no es pugui aprovar, entenem és lícit i legítim què 
cadascú tingui l'opinió que vulgui, i faltaria menys, però creiem que aquesta solidaritat amb qualsevol 
company o companya que té l'honor, la responsabilitat, de representar els seus veïns i veïnes i que 
expressa una posició en una votació en el seu Ple municipal que pugui estar en situació penal i 
judicial amb unes formes directament, no les comentaré però crec que no adequades, crec que hem 
de defensar aquesta llibertat política, perquè sinó ens trobarem que ens limitaran de què podem 
debatre políticament, en què som sobirans, i en què no, i crec que aquest luxe no ens el podem 
permetre. Per això hem presentat la moció conjuntament amb les companyes i companys de la CUP i 
les companyes i companys de Convergència, i expressem quin ha sigut el sentit i el perquè l'hem 
defensat. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Sastre té la paraula,

Senyor Sastre: Sí, moltes gràcies. Molt breument perquè jo crec que ja s'han exposat la majoria dels 
arguments, però en tot cas resumiria que al final quan estem parlant de donar suport a aquestes 
persones encausades per donar recolzament polític a la declaració del 9 de novembre, el que estem 
parlant és que novament l'Estat espanyol, amb un posicionament polític, en lloc d'entomar-lo i donar-li 
una resposta política, i per tant posar fil a l'agulla doncs en la resolució d'un conflicte que ara mateix hi 
ha sobre la taula, i dic conflicte en els termes més democràtics possibles, perquè és com ho hem 
plantejat en tot moment des de Catalunya, en lloc de donar una resposta política, doncs el que fa és 
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donar una resposta jurídica, i per tant defuig el tractament obert d'aquest plantejament polític, 
democràtic, que es planteja des de Catalunya, per tant en aquests termes jo crec que és de rebut que 
es doni suport a tota aquesta gent que estan al final perseguits judicialment per aquest motiu . 

En segon lloc doncs també expressar una certa sorpresa doncs per aquesta demanda que per part del 
PSC s'ha fet de retirar aquest punt del dret a l'autodeterminació, i jo tenia entens o a mi em semblava 
que aquest era un debat que ja estava diguéssim passat, el fet del dret a l'autodeterminació al poble 
de Catalunya, al final quant durant tots aquests anys hem estat parlant de dret a decidir del que 
parlàvem era exactament d'això, que som poble, de què som nació, per tant som subjecte polític, i per 
tant tenim dret democràtic a decidir el nostre futur, perquè quan el PSC ha parlat sempre del terme 
doncs consulta o referèndum pactat amb l'Estat, doncs al final es tracta d'exercici aquest dret, jo crec 
que el 30 de setembre del 2005, quan es va aprovar un estatut que deia en el seu preàmbul que es 
reconeixia el Parlament de Catalunya, que Catalunya era una nació, per tant això comporta tota una 
sèrie de drets entre els quals està el fet de poder decidir lliurement el futur, i en aquest cas per 
exemple el senyor Terrades crec si no m'equivoco que aquell moment era diputat al Parlament de 
Catalunya, i que va donar suport en aquest text. Per tant a mi em sembla que és un debat superat, 
però en tot cas, bé, doncs això a impedit que aquesta moció pugues prosperar i per tant potser no ho 
és tant. I res més. 

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Terrades que ha estat reiteradament al·ludit, té la paraula, en nom 
del Grup Socialista.

Senyor Terrades: Bé, al final crec que no estava equivocat, perquè el que no sé és si el debat que 
s'estava produint o que es volia que es produís en aquest Ple, era un debat sobre la solidaritat a 
determinats càrrecs electes d'ajuntaments que han manifestat una posició política, o justament es 
volia fer un altre debat, que és cert que en aquest Ple ja s'ha produït en alguna altra ocasió, que és el 
debat sobre el dret a l'autodeterminació. I on té vostès saben perfectament quina és la posició dels 
socialistes i també dels socialistes de Granollers, ho vam estar discutint no fa gaires mesos, i per tant 
aquí no sé si lo que es volia produir era una votació per manifestar la solidaritat, o es volia produir un 
debat en un sentit diferent. Miri, la declaració del 9 de novembre, que alguns diputats, aquí en som 
dos, un va votar a favor i l'altre no va votar a favor, però en to cas els Grups que representem, alguns 
hi van donar suport, i tant legitima com deu ser aquesta posició, és la contrària de no donar suport a 
aquesta posició o a aquesta declaració. 

Quina és la nostra posició? La posició del Grup Municipal Socialista és que creiem, i afirmem, que la 
defensa de les idees i de les expressions polítiques que s'emmarquen en un dret d'expressió 
democràtica no poden ser perseguides judicialment, i per tant, sí que aquesta moció s''hagués centrat 
en el rebuig per part de la Corporació a què persones electes, puguin ser investigades, barra 
imputades, que és l'argot antic, ara són investigades, per donar recolzament a una resolució política 
aprovada pel Parlament, que vull recordar que amb posterioritat va ser anul·lada pel Tribunal 
Constitucional, i per tant no té efectes jurídics, el grup Socialista, si ens haguéssim mantingut en 
aquesta posició, s'hauria donat suport a la moció de suport en els regidors, regidores, a algun alcalde 
que ha estat investigat, imputat, en alguns casos, en alguns jutjats, no han considerat, perquè 
consideren que justament hi ha una expressió de manifestació política que no pot ser perseguida . 

Per això hem presentat aquesta esmena en aquesta moció, que no ha volgut ser retirada perquè 
suposo que a alguns de vostès ja els hi va bé poder afirmar, cosa que suposo que veurem a les 
xarxes de forma immediata, que el Partit dels Socialistes de Catalunya no ha donat suport en aquesta 
moció, jo he explicat perfectament que nosaltres estàvem disposats a donar-li suport si del que es 
tractava era de manifestar la solidaritat i manifestar que les expressions democràtiques, que les idees 
s'han de poder expressar lliurement, i que no poden ser perseguides judicialment. Jo no comparteixo 
l'expressió de la portaveu de la CUP, de la senyora Maria Oliver, quan afirma que estem en un Estat 
espanyol, que tot Espanya és casposa i retrograda, com diuen vostès, jo em sento molt a prop com a 
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socialista català, d'un treballador d'Andalusia, d'Astúries, de Múrcia, de Valencià, de Madrid. I per tant 
no tota Espanya és igual, no tots els partits espanyols són iguals, igual que no tots els partits catalans 
són igual, senyora Oliver, alguns defensen posicions de dretes, d'altre defensen posicions 
progressistes, alguns donen suport a partits que manifesten posicions de dretes, i altres seguim estant 
en allà mateix. Gràcies. 

Alcalde: En tots cas en aquest, habitualment en aquest torn no faig ús de la paraula, sí que el vull fer 
en nom del Govern per expressar d'una manera clara i inequívoca, la solidaritat del Govern d'aquesta 
ciutat amb vers aquelles persones que en aquests moments estan sent investigats simplement per 
expressar opinions com és el cas a què es fa referència.

Per tant aquesta solidaritat, per si algú en té dubte, aquest Govern la té molt clara, la defensa 
democràtica és essencial, i la defensa democràtica es fa amb arguments i amb paraules, i ens hagués 
agradat que els proposants haguessin buscat el que aquest país li fa falta, que és una majoria de 70, 
80% per avançar. En tot cas, aquesta és la nostra expressió: suport a aquelles persones que estan 
investigades per haver expressat la seva opinió, ho he fet personalment amb molts d'ells, i ho 
seguirem fent per molt que no ens hagin deixat participar acceptant aquesta esmena a la moció.

El Secretari informa que aquesta moció ha estat    REBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb elsamb elsamb elsamb els    
vots en contra  dels Grups Municipals del PSCvots en contra  dels Grups Municipals del PSCvots en contra  dels Grups Municipals del PSCvots en contra  dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    CCCC''''s i PPs i PPs i PPs i PP;;;;    i els vots a favor dels Grupsi els vots a favor dels Grupsi els vots a favor dels Grupsi els vots a favor dels Grups    
Municipals CIUMunicipals CIUMunicipals CIUMunicipals CIU ,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ,,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA.
 

Alcalde: En tot cas, següent moció,

13131313....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER    
QUE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS S’ADHEREIXI A LA CAMPANYA PER DECLARAR LAQUE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS S’ADHEREIXI A LA CAMPANYA PER DECLARAR LAQUE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS S’ADHEREIXI A LA CAMPANYA PER DECLARAR LAQUE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS S’ADHEREIXI A LA CAMPANYA PER DECLARAR LA    
CIUTAT COM A “VILA GROGA”CIUTAT COM A “VILA GROGA”CIUTAT COM A “VILA GROGA”CIUTAT COM A “VILA GROGA”

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

Atès que portem temps suportant retallades en l'Educació Pública a causa de la crisi econòmica, que 
afecten la qualitat d'aquesta. 

Atès a les mesures preses tant pel govern de la Generalitat com el de l’estat que han significat 
retallades en aportacions a les escoles bressol municipals , la disminució de beques de menjador, amb 
el que pot arribar a representar en la nutrició de molts dels que deixen de rebre-les, l'aplicació del 21% 
d'IVA en el material escolar, l'augment de les taxes universitàries, el pagament de la matrícula en 
Formació Professional Superior, la reducció de plantilles del personal docent al no cobrir en la majoria 
de les ocasions les baixes des del primer dia , que pot arribar fins a mig mes en el cas de la secundària 
i batxillerat, l'augment de ràtios, el tancament d'escoles, la recent reforma de la llei d'educació amb la 
LOMCE del Ministeri d'Educació per citar algunes d’aquestes mesures. 

Atès que tot plegat redueix la qualitat en l'Educació Pública i a més agreuja la situació econòmica de 
moltes famílies com és en el cas de les escoles bressol, on es veuen augmentades les quotes, en no 
poder cobrir molts ajuntaments la part que deixa de donar la Generalitat degut a les retallades que 
aquest també pateixen. Com també l'agreuja el cessament de les beques per a l'adquisició dels llibres 
de text, on els Serveis Socials de l'Administració Local segueixen ajudant dins les seves possibilitats i 
cada vegada els és més complicat, per la manca de recursos econòmics. 

Atès que en l’actualitat, per part del Govern de l'Estat espanyol, es fa referència constantment a la 
Constitució la qual en el seu desplegament jurídic recull, sota l'empara del títol 1 a l'article 27 el 
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següent: 

ARTICLE 27 
1. Tots tenen el dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. 

2. L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis 
democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals . 

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares pe què els seus fills rebin la formació 
religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions. 

4. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. 

5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant una programació general de 
l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents . 

6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins del 
respecte als principis constitucionals . 

7. Els professors, els pares i si escau els alumnes intervindran en el control i gestió de tots els centres 
sostinguts per l'Administració amb fons públics, en els temes que la llei estableixi . 

8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per garantir el compliment de 
les lleis. 

9. Els poders públics ajudaran als centres docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi . 

10. Es reconeix l'autonomia de les Universitats, en els temes que la llei estableixi . 

Atès que també a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya a l'apartat de drets i deures en l'àmbit de 
l'educació, en l'article 21 es diu: 

1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. La 
Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets. 

2. Les mares i els pares tenen garantit, d'acord amb els principis establerts per l'article 37.4, el dret 
que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb 
llurs conviccions a les escoles de titularitat pública , en les quals l'ensenyament és laic. 

3. Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d'acord amb les que 
determinen les lleis, per tal de garantir els drets d'accés en condicions d'igualtat i a la qualitat de 
l'ensenyament.
 
4. L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s'estableixin per 
llei. 

5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent, en els termes 
que estableixen les lleis. 

6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixen les lleis, 
d'ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions als 
nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències. 

7. Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que els 
permeti accedir al sistema educatiu, d'acord amb el que estableixen les lleis. 

8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars i 
universitaris en els termes que estableixen les lleis . 

Atès que l’Estatut de Catalunya pel que fa a la llengua pròpia de Catalunya a l'article 35 es diu: 

Article 35. Drets lingüístics en l 'àmbit de l'ensenyament 

1. Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix aquest 
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Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llegua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament 
universitari i en el no universitari . 

2. Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no universitari. També 
tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 
l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l'ensenyament. 
L'ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d 'estudis. 

3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur 
llengua habitual. 

4. Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema escolar de Catalunya 
gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta seguir 
amb normalitat l'ensenyament. 

5. El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, 
en la llengua oficial que elegeixin. 

Atès que al no tenir en compte en moltes ocasions, ni per part del Govern de l'Estat espanyol ni per 
part del Govern de Catalunya els articles 27 i 21 respectivament, els diferents sectors de la Comunitat 
Educativa, famílies, docents, estudiants, PAS, s’han unit creant plataformes i moviments en defensa 
de l'Educació Pública de Qualitat. 

Atès que l’Assemblea Groga a Catalunya i Marea Verde a la resta de l'Estat, són els nostres punts de 
trobada. Per la qual cosa cada dimecres la Comunitat Educativa, portem la samarreta groga en 
defensa de l'Educació Pública de Qualitat. 

Atès que des de les citades plataformes s’ha posat en marxa la campanya “Vila Groga” amb la que es 
pretén que els municipis manifestin a favor d’una educació pública de qualitat i en contra de les 
mesures de retallades i legislació restrictiva que s’estan aplicant . 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa 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     - Que l’Ajuntament se sumi a la campanya “Vila Groga” com a part que és de la Comunitat 
Educativa i administració més propera i coneixedora de la ciutadania a la defensa del model públic 
d'Educació, declarant la ciutat de Granollers “Vila Groga”  

SegonSegonSegonSegon    - Que l’Ajuntament    acompanyi als moviments socials en les seves reivindicacions enfocades a 
aconseguir una Educació Pública de Qualitat. 

TercerTercerTercerTercer     - Reclamar a totes les administracions supramunicipals l'acompliment en matèria d'educació 
de les respectives lleis fonamentals, com són la Constitució i l 'Estatut. 

QuartQuartQuartQuart    - Manifestar    el compromís, d'acord amb el nostre estatut, en la defensa d'una educació pública, 
laica, catalana i inclusiva com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania en general en igualtat de 
condicions. 

CinquèCinquèCinquèCinquè    - Donar trasllat    dels acords al Departament d’Ensenyament, al Ministerio de Educación Cultura 
y Deporte, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Educatiu de Ciutat i al conjunt de 
centres educatius i AMPA de la ciutat.”  

Alcalde: Moltes gràcies, aquí també hi ha sol·licitades intervencions. No sé si per part del Partit 
Popular, per part de la CUP, endavant 
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Senyor Navarro: Bé, nosaltres també ens afegim, portem la samarreta groga de fa molt temps. I sí que 
voldríem manifestar doncs una certa, bé un cert dubte de la voluntat que hi ha al darrere d'aquesta 
moció, en el sentit de veure quina és la feina que s'ha fet fins ara, i veure si realment l'Ajuntament ha 
acompanyat a la comunitat educativa en aquells temes de l'educació que per nosaltres, és un dels 
temes cabdals del país, com a garantia d'un futur més igualitari per a tothom, en aquest sentit no 
entenem com en un dels temes més preocupants en l'àmbit escolar com és el de la segregació 
escolar, no hi ha hagut una actitud més decidida de l'Equip de Govern, i en canvi doncs presenta una 
moció doncs que es manifesta per treballar en tot aquest tema. 

Recordem que l'any 2007, torno a dir-ho, per si algú no ho ha entès, en el 2007, el Síndic de Greuges 
va fer un Informe on manifestava que Granollers era una de les ciutats amb més segregació escolar. I 
l'any 2016, 9 anys més tard, aproven en el Consell Escolar Municipal, que es farà un estudi per 
treballar el tema, això vol dir, entenc que això deu volgué dir, el que per vostès és el treball amb la 
comunitat educativa.

Recentment s'ha constituït una plataforma en defensa de l'escola pública de Granollers, amb els 
sindicats USTEC, CGT, UGT, la FAPAC, el Casal del Mestre, i nosaltres mateixos, i Podem, i etc, i no 
hem rebut cap aportació per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, aportant entenem que un 
recull les aspiracions de la comunitat educativa . 

Malgrat això, com hem dit abans, votem a favor de la moció, manifestant doncs una certa incredulitat 
per les accions que ara comentàvem. Sí que estem d'acord en tot el tema de la defensa de l'educació 
pública, laica, catalana, inclusiva, voldríem que això també volgués dir equitativa i coeducadora 
realment, i que des de l'Equip de Govern, es fes tot el possible, i que no ens esperem 9 anys més. 
També voldríem recordar que hi ha hagut un debat frustrat en el Parlament de Catalunya, una 
oportunitat que lamentablement no s'ha aprofitat, perquè alguns dels Grups aquí presents, no han 
permès que hi hagués un debat refrendant les 95.000 signatures que es van fer sobre una ILP, una 
ILP sobre educació que plantejava que un dels temes més importants, les desigualtats entre els 
centres de titularitat pública i privada. Els convido i les convido que facin una mirada en els centres 
educatius a dos quarts de cinc, o a les cinc de la tarda, i vegin l'alumnat que hi ha en unes escoles i en 
unes altres. 

Torno el 2007, ho va dir el Síndic, no ho diem nosaltres, hi ha en aquest sentit, ens agradaria que no 
ens quedem amb una moció, i que no esperem 9 anys, i que ens posem a treballar de veritat. En 
aquest sentit sí que hem de dir que les primeres actuacions d'aquest Equip de Govern per nosaltres no 
són del tot adequades al sentit de la moció, recordem la tan anunciada i propagada per les xarxes 
socials com deia el senyor Terrades UGranollers, que per nosaltres és una proposta de concertació 
finançada bona part amb els diners de l'Ajuntament de Granollers, i que merma l'oferta pública de la 
ciutat, és per això que malgrat doncs manifestem el nostre acord amb la moció, lamentem doncs la 
feina que s'ha fet fins ara i esperem que en aquest sentit doncs els compromisos que hi ha en aquesta 
moció es puguin tirar endavant. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans hi ha intervenció, no? Esquerra Republicana té 
intervenció, no? Convergència i Unió? El Grup Socialista, interpreto que sí.

Senyor Terrades: Molt breument per explicar el sentit, el perquè hem presentat aquesta moció en el 
plenari, perquè, escolti, compartim l'esperit i el fons del que defensa aquesta campanya, que no és 
altre que un model d'educació, o la defensa d'un model d'educació laic, català, inclusiu. Perquè creiem 
que és la millor manera per formar en igualtat de condicions en els nois i noies del nostre país, també 
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perquè el que ha estat més fàcil en aquests anys de crisi econòmica i d'augment de les desigualtats 
socials, que hem patit, el que ha estat més fàcil a determinats governs, tant del Govern de l'Estat com 
el del Govern de Catalunya per contenir el dèficit ha estat tisorada als serveis públics, quins? Doncs 
bàsicament als que eren més fàcils, els d'educació, i això té afectacions, o tindrà afectacions no el curt 
termini, sinó a mig i llarg termini, creiem que s'ha de revertir, aquesta situació. 

I per això creiem que hem de treballar en aquesta línia, que per altra banda, i en aquí discrepo de la 
intervenció de l'Eduard Navarro, creiem que aquesta ha estat la posició de la Regidoria d'Educació de 
l'Ajuntament de Granollers, al llarg del temps. Escolti, jo em congratulo que surtin plataformes. Ara, 
l'espai de participació, que ens hem dotat és el Consell Escolar Municipal, i en allà si debaten moltes 
coses, per tant, jo els convido de què aquest espai de participació, que hem consensuat, que és un 
dels llocs de trobada de la comunitat educativa de la ciutat, on s'han de produir algunes d'aquestes 
línies de treball en defensa d'un determinat model que jo crec que en el fons molts dels que estem en 
aquesta sala compartim. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat        APROVADA  PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVADA  PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb elsamb elsamb elsamb els    
vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ,,,,    CCCC''''s i CpGs i CpGs i CpGs i CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    i  li  li  li  l''''abstencióabstencióabstencióabstenció         
dels Grups Municipal CIU i PPdels Grups Municipal CIU i PPdels Grups Municipal CIU i PPdels Grups Municipal CIU 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: Moltes gràcies. Passem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions. Per part del Partit 
Popular alguna pregunta. Per part de la CUP? Endavant senyor Navarro.

Navarro: Jo voldria fer una puntualització del que ha dit el senyor Terrades, si em permet el senyor 
Alcalde, a l'any 2007

Alcalde: No li hauria de permetre, perquè

Navarro: Li he demanat si m'ho permetia. M'ho permet?

Alcalde: Miri, jo

Senyor Navarro: No?

Alcalde: Jo li permeto perquè el nostre esperit és de parlar, però està bé respectar els reglaments, i el 



78

Reglament diu que aquest torn no genera debat.

Senyor Navarro. Per això li demano

Alcalde. Jo li pregaria que en lloc de demanar-m'ho, apliques el Reglament, i no ho fes. Ara, si vostè 
parla, jo no el tallaré. 

Senyor Navarro: Gràcies. Només una cosa, el Consell Escolar Municipal ha trigat 9 anys a 
plantejar-se que aquest Informe del Síndic de Greuges havia de merèixer estudi. Jo com que en aquell 
moment era membre del Consell del Casal del Mestre, ho he de dir així, en tot cas

Alcalde: Perdoni, perdoni. Insisteixo, vostè ha obert un debat, en sembla que no és una bona manera 
de generar aquest consens que hem de tenir tots plegats a l'hora de fer una cosa tan senzilla com és 
tirar endavant una sessió plenària en què hi ha unes normes, que ens hem donat. I en tot cas, per tant, 
simplement això que diu vostè és incert, perquè aquest Ajuntament permanentment ha tingut en el seu 
frontispici, en el seu full de ruta, un element essencial, la lluita per l'equitat, sempre, i en tot cas, pot 
entrar si us plau al torn de prec, preguntes i interpel·lacions.

Senyor Navarro. Sí. Volia fer un recordatori avui que és 31 de maig, i que commemorem doncs el 
fatídic bombardeig de la ciutat de Granollers. Voldria fer un prec, no sé si és possible, en tot cas 
recordar que el cens de simbologia feixista a Catalunya encara apareixen dos elements a Granollers i 
malgrat que són pocs, pregaríem a l'Equip de Govern, si és possible, ja sabem que és competència, ja 
ser el que em diran, perquè això doncs ens ho diuen habitualment, però entenc que afecta la ciutat, i 
que és un tema que es podria subsanar de manera senzilla, i aleshores en aquest sentit si l'Equip de 
Govern podria agilitzar l'eliminació d'aquests símbols, un cop ha desaparegut del nostre nomenclàtor 
la plaça Montañà.

Alcalde: Bé, en tot cas aquest és un tema que analitzarem. La persona responsable d'aquests temes, 
ho farà amb deteniment, i en tot cas en parlarem al lloc que pertoqui. 

Alcalde: Per part d'Esquerra?

Senyor Mur: Gràcies. També seria un prec el que voldríem fer, de fet avui suposo que a tots ens 
inspira una mica la diada aquesta que estem vivint, commemorant diguem-ne que fa 78 anys hi va 
haver un bombardeig a Granollers i que per tant això és una cosa que s'ha de tenir present perquè no 
passi malgrat contínua passant a molts llocs del món. 
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L'Ajuntament en aquesta diada acostuma a fer molts actes i alguns d'ells diguem-ne els va consolidant 
en el temps, una de les actuacions que es va fer i va ser l'any 2008 si no ens hem equivocat al buscar 
la història, es va crear un itinerari urbà senyalitzat col·locant unes rajoles en els llocs que s'entenia 
que havien caigut unes bombes, em sembla que en total hi havia 60 rajoles, o van caure 60 bombes, 
hi havia 60 rajoles o n'hi havia alguna més, no n'estic segur.

En tot cas, hem fet una passejada per la ciutat, i el que hem vist és que només ens en quedaven 36 
d'aquestes rajoles commemoratives, el prec que voldríem fer és que recuperessin les rajoles que ja no 
hi són. Sabem que ha estat fruit de les diferents obres que s'han produït a la ciutat, però si vam iniciar 
un acte, si vam fer un acte en el seu moment, que a més a més, quedava pales, que quedava allà per 
sempre, en record d'aquell moment, doncs respectem-lo aquest moment, que fem moltes activitats, 
per rememorar-ho, aquesta era una de les que quedava palesa a la ciutat, i ens l'hem carregat entre 
cometes, la meitat o més de la meitat. Per tant el prec és: que recuperin aquestes rajoles que hi eren i 
que avui no hi són. Gràcies.

Alcalde: Bé, dubto que hagin desaparegut 30 i pico rajoles, en tot cas el Regidor d'Obres, que per una 
altra banda és una de les persones que ha promogut amb més intensitat el treball per la memòria 
històrica i el que més ha fet per incorporar aquesta memòria a l'urbanisme de la ciutat, no dubti que 
farà la passejada, una vegada més. Però en tot cas, jo crec que la gran majoria de les que es van 
col·locar l'any 2008, com molt bé ha recordat hi són, i en tot cas el senyor Albert Camps no dubti que 
les tornarà a contar. No sé si el senyor Camps vol afegir alguna cosa? No? No vol afegir res més. Més 
preguntes? Més qüestions? Endavant,

Senyora Maynou: Volíem afegir una pregunta canviant radicalment de tema: voldríem saber si l'Equip 
de Govern està estudiant la privatització del servei del Cementiri Municipal . Gràcies.

Alcalde: L'Ajuntament de Granollers, l'Equip de Govern està estudiant sempre, la millora dels serveis 
municipals i també del cementiri . Més preguntes? 

Senyor El Homrani: Crec que saben del que el preguntaré, saben que sóc persistent, comparteixo 
l'expressió que ha fet l'Alcalde de què està bé respectar el Reglament, i com que està bé respectar el 
Reglament, per tercer Ple consecutiu, tornaré a fer la pregunta que no m'han respost. Que és: per 
quins motius l'Ajuntament de Granollers no es va presentar a les convocatòries que li va fer el Tribunal 
Laboral de Catalunya respecte al conflicte laboral amb dues empreses de neteja, que tenen 
subcontractades els centres educatius.

Alcalde: Bé, en tot cas el senyor Terrades que espera aquesta pregunta i ho té preparat. Només dir-li 
que jo li hagués agraït a vostè que hagués utilitzat el mecanisme que, i llegint l'informe del Secretari, 
em reafirmo amb la meva impressió, jo li hagués agraït que hagués utilitzat el mecanisme que li vaig 
indicar ja fa dos mesos que és que refès la pregunta en la Comissió Informativa, dit això li passo la 
paraula al senyor Terrades perquè contesti la pregunta. 
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Senyor Terrades: Que li hagués contestat a l'anterior Ple, però el que passa és que el debat va anar 
com va anar i... Però bé, li contestaré ara, era evident que sabia que tornaria a repreguntar-m'ho i per 
tant li donaré l'explicació del perquè no vam assistir en aquesta convocatòria. Vostè sap perfectament 
que l'Ajuntament en tant que administració pública està subjecte al principi de legalitat. Aquest principi 
de legalitat es sustenta bàsicament en dos aspectes, el procediment i el pressupost, i per tant no 
podem vulnerar ni el procediment i el pressupost. 

Vostè sap que el Tribunal Laboral de Catalunya és un sistema extra judicial de solució de conflictes 
laborals, que el que fa justament és això: resoldre, intentar resoldre abans de la reclamació judicial, 
per la via del social, els conflictes que es puguin plantejar, entre els treballadors, i treballadores i les 
empreses. I la reclamació a què estaven cridats en aquest Tribunal afectava dues empreses 
concessionàries, amb els seus treballadors, que no afecten l'Ajuntament de Granollers, no afecten en 
tant que si hi ha una vulneració per part d'aquestes empreses, si s'ho creuen els sindicats, en aquest 
cas un sindicat del Conveni col·lectiu el que ha de fer és o anar en aquesta via de mediació, per 
intentar buscar una sortida i si no l'aconsegueix doncs efectivament plantejar el conflicte en seu 
judicial. Perdona, aquest és un conflicte que a parer dels nostres Serveis Jurídics no ens afecta, ja li 
vaig explicar, em sembla que, no sé si a la primera o primer Ple, o algunes de les preguntes que es 
van derivar també d'una interpretació reglamentaria una mica estranya quan estaven fent un debat 
que no parlava d'aquest tema i es va suscitar. 

Vostè sap perfectament, o vostès saben perfectament, que més enllà del propi Conveni col·lectiu 
d'aquest sector, l'Ajuntament de Granollers, dintre del Pressupost, sí que va fitxar uns complements 
que milloren les condicions dels treballadors i treballadores a diferència d'altres ajuntaments del 
nostre entorn que també estan subjectes al Conveni col·lectiu, però que no tenen incorporada aquesta 
millora que l'Ajuntament de Granollers va introduir en el seu plec de clàusules, i que està consignat 
pressupostàriament, i que per tant les empreses concessionàries, ho reben com a prestació del servei, 
i que ho repercuteixen en els seus treballadors i treballadores. Aquesta és la raó per la qual no vam 
assistir a aquesta citació que va fer la UGT, en el tribunal Laboral de Catalunya, perquè no estem 
obligats a anar-hi. 

Alcalde: Més qüestions?

Senyor El Homrani: diversos precs: Un prec vinculat al que vostè deia avui respecte a l'Informe del 
Secretari, que com vostè coneix, ens ha arribat avui mateix.

Alcalde: A mi també. A mi també, 

Senyor El Homrani: Sí, sí. És que considerem i fem una reflexió pública, i és un prec, que les 
preguntes que es fan en Ple, que són preguntes davant de públic, i que són preguntes que queden en 
acta, desviar-les cap a les Comissions Informatives, Comissions Informatives que no es fan en públic, 
i de les quals les actes no són públiques, pensem que no és la millor manera d'actuar. Fem el prec 
que es pugui respondre, o en el mateix Ple, o si no es té la informació, en el Ple següent.

Alcalde: L' Informe del Secretari li explica exactament com ho ha de fer perquè sigui contestada en el 
mateix Ple, perdó, en el mateix Ple, sí, o en el Ple següent, per tant em sembla que aclareix molt les 
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dubtes, i els itineraris, dit això, per les seves característiques si hi ha preguntes que es formulen en el 
Ple que és interessant, perquè requereixen  de la voluntat d'estudi i d'anàlisis i de diàleg, que es 
contestin a les Informatives. En tot cas, hi ha el mecanisme clar i claríssim perquè s'hagi de contestar 
en el plenari i l'Informe del Secretari crec que li marca el camí perfectament.

Senyor El Homrani: Següent prec?

Alcalde: Endavant 

Senyor El Homrani: Pregaríem al Govern local que en tant que responsable de tots els serveis 
municipals encara que els executi ell directament o els subcontracti a una altra empresa, pensem que 
seria interessant que el Govern local, en tant que responsable i en tant que estem segurs que es 
preocupa per les condicions de treball dels seus treballadors i treballadores a l 'Ajuntament però també 
de tots els treballadors i treballadores que fan treballs per l'Ajuntament, en subcontractes, com fan la 
majoria d'ajuntaments, es personessin a les TDC quant a conflictes entorn de subcontractes. És 
aquest prec.

Alcalde. Molt bé, prec anotat, més qüestions? Sí, sí, té el dret a contestar, senyor Terrades,

Senyor Terrades: Sí, jo també faria un prec.

Alcalde: Vostè no pot fer precs, em sembla, vostè pot contestar, perdó, sí si, aquí hi ha un prec, en tot 
cas pot suscitar una intervenció perquè és un prec i com a tal prec es formula perquè susciti la reflexió 
que toqui, però el que no pot fer el senyor Terrades és fer precs, però sí que pot fer algun suggeriment 
sobre el prec que vostè fa, que és un prec que vostè fa públicament, perquè contestem públicament, 
sent conseqüent i coherent amb el que vostè ha dit. Endavant,

Senyor Terrades: Sí, jo també faria una reflexió. Quan s'ha plantejat aquesta qüestió per part de qui 
l'ha plantejada, originàriament, que legítimament doncs és un sindicat en defensa del que creu que 
són els seus interessos també legítims, hauria també de respectar, allò que les diferents parts van 
acordar, que és revisar els contractes de neteja, és a dir, la ubicació i com s'havia arribat a aquest 
tipus de contractació en els diversos edificis municipals per racionalitzar-ho, i es sabia perfectament 
que aquí hi havia un encàrrec fet, i uns terminis, i abans que aquests terminis s'haguessin esgotat 
doncs es va plantejar aquest tema, per les raons legítimes que jo no hi entraré ni en sortiré, però la 
realitat també és aquesta.

Alcalde: Si vol fer algun prec que li suggereixi la intervenció , endavant 
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Senyor El Homrani: Sí, la reflexió del senyor Terrades em suggereix un prec: i el prec

Alcalde: Està bé perquè està en el mapa del Reglament, endavant

Senyor El Homrani: El prec és, crec que és molt adient que quan parlem de les condicions laborals 
dels treballadors i les treballadores, i quan parlem de situacions de conflicte, i quan parlem de 
situacions de conflicte amb gent que té unes condicions de treball dures, separéssim el que a vegades 
sembla que hi ha una voluntat en la seva manera d'expressar, recordar-li que aquestes peticions són 
de les treballadores afectades en aquest cas, que tenen el suport d'un sindicat. Està molt clar, però 
crec que és important recordar que qualsevol tipus d'acció d'aquest tipus es fa a partir de la demanda 
dels treballadors i treballadores afectades. 

Alcalde: Moltes gràcies, anotat el prec. I passem la pregunta a Convergència, si ens vol suscitar 
alguna pregària o un prec. Endavant,

Senyora Lloch: Pregària encara no. Bona nit. Bé des d'aquest Grup Municipal, vam entrar un conjunt 
de preguntes per escrit per saber exactament quin era el retorn econòmic que la Fira de l'Ascensió 
tenia per la ciutat i tenia per la comarca. Entenem que la Fira de l'Ascensió doncs té una basant 
cultural i popular, però també una de molt important que és el tema de la Promoció Econòmica. 
Aquesta implica a diferents sectors de la ciutat, per aquest motiu volem conèixer exactament, ens 
agradaria saber a través de paràmetres objectius, quin és aquest retorn econòmic que ha tingut la 
Fira.

Entenem que només amb aquestes dades doncs podrem fer un debat en positiu sobre quin és el 
model de la Fira i cap a on ha d'anar aquest esdeveniment. Llavors passant a concretar les preguntes 
que van dirigides a la Regidora de Promoció Econòmica, bàsicament el que nosaltres volem saber és 
quina valoració fa l'Equip de Govern de la Fira d'enguany, i en quins indicadors es basa doncs per fer 
aquesta valoració. Després també ens agradaria que ens aclarissin si realment hi ha algun seguiment 
posterior de valoració doncs de cada un dels expositors que hi ha a la Fira, per saber si l'experiència 
que han tingut és positiva o no, i també per saber exactament quin és el retorn econòmic que ha tingut 
aquest esdeveniment per a ells.

 I finalment, dos apunts més que és: quantes empreses van sol·licitar tenir presencia a la fira, més 
enllà del que siguin associacions de veïns, associacions de comerciants, Diputació, Consells 
Comarcals. I finalment quin és el target de sector econòmic que ha estat representat aquest 2016, i en 
aquest sentit doncs una mica les preguntes que he fet amb quins indicadors us heu basat. 

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Andrea Canelo que havia, que tenia la pregunta anunciada, i per 
tant ara contestarà en aquest Ple, tal com marca el Reglament. Té la paraula.
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Senyora Canelo: Bona nit a tothom, sí, efectivament, comptava amb aquestes preguntes perquè com 
deia l'Alcalde les havien fet per escrit prèviament. En primer lloc, només voldria fer un parell de 
puntualitzacions a les qüestions que a darrera hora es referia en la seva intervenció, a la Fira de 
l'Ascensió no hi ha cap associació de veïns, i no hi havia tampoc el Consell Comarcal. Per tant 
aquestes no són cap entitat que estigui present a la Fira, només per puntualitzar.

En tot cas, és cert que la Fira de l'Ascensió fa 3 setmanes justes que ha tancat la seva edició, actual 
d'aquest any, i per tant hi ha moltes dades que encara no disposem, en disposem d'algunes, que 
encara crec que no és, no seria adequat compartir-les perquè no són totes les que ens agradaria, 
nosaltres com sempre fem una enquesta a tots els estands, els expositors que tenen presència a la 
Fira de l'Ascensió, tant sigui a la Carpa Multisectorial com a les zones exteriors, i per tant encara no 
hem tingut el retorn de tota aquesta informació per poder-ne fer una valoració. Si vostès segurament 
és coneixedora d'aquesta enquesta, perquè la té disponible a la web, com cada any. En tot cas 
aquesta enquesta es basa en les dades que s'obtenen des de la Federació Catalana de Fires, des de 
l'entitat a la qual la nostra ciutat està adherida des de fa molts anys i és membre molt activa, i per tant 
el que fem és tenir aquestes xifres, i aquestes dades valorades per tal de poder-les comparar amb 
altres municipis, per tamanys o per tipologies de fires per poder-les fer a posterioritat. 

En tot cas, m'agradaria poder discutir totes aquestes dades que vostès demanen i les que facin falta 
per tal de fer una valoració, no només quantitativa, sinó també qualitativa, en el si de la Comissió de la 
Fira de l'Ascensió, que m'avanço abans què em diguin que no l'hem convocat, perquè m'imaginava 
que m'ho dirien, no l'hem convocat perquè com vostè saben, perquè tenen un representant en el 
Fòrum de Comerç i de Turisme de la ciutat, doncs ja fa un temps que anem fent les valoracions 
prèvies i posteriors de la Fira de l'Ascensió, en el si del Fòrum de Comerç, i ho fem en allà perquè els 
membres són els mateixos i perquè ens sembla adient, ja que bona part de l'activitat de la Fira té a 
veure amb el comerç, doncs fer-ho en aquell mateix indret, i per tant, i un cop tinguem totes aquestes 
dades, podrem fer aquesta valoració en el si del Fòrum de Comerç i Turisme i de la Comissió de la 
Fira de l'Ascensió que convocarem quan ho tinguem.

Alcalde: I amb aquesta valoració feta del Fòrum de Comerç, que és l'òrgan de participació la Regidora 
podrà elevar l'Informe que vostè sol·licita en el plenari .

Senyora Llonch: Com a darrer prec, i sumant-me a aquesta voluntat d'obrir aquest debat, des del 
nostre Grup Municipal, doncs volem manifestar que estarem allà, que ens trobarem en el debat, per 
poder determinar una mica el model de Fira que volem de cara al futur, i en aquest sentit recollim la 
proposta. 

Alcalde: Moltes gràcies. Més qüestions? No? En tot cas, aixecaríem la sessió i un moment, un 
moment, quedaríem a disposició de les persones que ens acompanyen.

Però en tot cas voldria anunciar que avui és el darrer Ple de l'Alfred Lacasa com a Secretari, demà 
s'incorpora una nova Secretària, els concursos que tenen, o que acompanyen aquests càrrecs tenen 
aquestes coses, de tota manera i vist alguna cara de sorpresa entre el públic, l'Alfred Lacasa serà 
demà nomenat Director de Serveis Jurídics de l'Ajuntament, per tant seguirà fent la seva tasca eficaç i 
brillant, en aquesta casa. En tot cas, demà s'incorporà la Catalina Victory, que fins ara era Secretària 
de Badalona, i la rebérem aquí, com no pot ser d'una altra manera, amb els braços oberts, tenint en 
compte a més a més que el Director dels Serveis Jurídics també farà un bon equip amb ella. Moltes 
gràcies Alfred, jo crec que en nom de tots i totes. Quedem a disposició de la gent que ens acompanya.



84

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