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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     6666    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        28282828    de juny dede juny dede juny dede juny 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. Chakir 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

Secretària general

Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde: Bé, molt bona tarda, veig que hi som tots i totes avui, fins i tot el regidor Josep Maria Moya 
que ha superat una intervenció a l'Hospital, una operació, estem contents de què estiguis aquí, Josep 
Maria avui.
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En tot cas també estem satisfets de rebre a la senyora Catalina Victory, com a nova Secretària de la 
Corporació, va ser presentada a principis de mes a la Junta de Portaveus, ha estat exercint tot aquest 
mes, i espero que la seva entrada hagi estat també per vostè plaent, i desitgem òbviament doncs tots 
els èxits en aquest període que inicia, que ha iniciat, doncs el dia 1 de juny, per tant benvinguda, i 
donem a inici a la sessió ordinària del mes de juny .

I en tot cas en primer lloc el que pertoca és aprovar l'acta de la sessió de 31 de maig. Si no hi ha 
observacions, la donaríem per 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     31313131    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG 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 31 de maig de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 

Alcalde: Passem senyora Secretaria als punts 2 i 3 que són els que fan referència al control i 
fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació , endavant,

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    18181818    AAAA    22222222,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    3333,,,,    10101010,,,,    17171717,,,,    24242424    IIII    31313131    DE MAIGDE MAIGDE MAIGDE MAIG,,,,    
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.... 

Alcalde: Molt bé, si no hi ha cap observació, passem al número 3, senyora Secretària.

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 .... 

Alcalde: Molt bé, per tant, fet aquest apartat ja de control i fiscalització passarem a la Comissió 
Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació, punt número 4, és el punt en el qual 
s'aproven dues festes locals, les dues festes locals de Granollers per l'any 2017, endavant senyora 
Secretària,
 
 

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     
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COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2017201720172017

D'acord amb les instruccions que cada any dicta el Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya referents al calendari oficial de festes oficials laborals per a l'any 2017. En 
l'Ordre que es publica cada any s'estableix que: "A més de les festes esmentades es fixaran, 
mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments."

Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, requereix anualment a l'Ajuntament de Granollers, la notificació de l'acord de Ple que 
determini les dues festes locals de Granollers per al  2017.

Tradicionalment els dos dies fixats com a festes laborals locals han estat el divendres immediatament 
posterior al dijous de l'Ascensió i el divendres següent a l 'últim dijous del mes d'agost.

Atès l'informe favorable del Coordinador de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació, de data 2 
de juny de 2016, que s'adjunta a l'expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i 
el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 
152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny.

2222nnnn....    D'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya .

3333rrrr.... El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en l'article 46, s'estableix que el Ple ha d'adoptar l'acord 
relatiu a l'establiment de les festes laborals 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 com a festes locals de Granollers per a l'any 2017 els dies següents: 26 de maig 
(l'Ascensió) i 1 de setembre (Festa Major).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà i al Servei d'imatge i relacions institucionals de l 'Ajuntament de Granollers.

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

Alcalde: Moltes gràcies, no es coneixen discrepàncies sobre aquest tema i per tant quedaria aprovat 
per unanimitat, ningú ha demanat intervenció per fer-ne cap comentari. Per tant, queda aprovat.

S'aprova per unanimitat

 
Alcalde: El punt número 5: s'està treballant sobre aquest tema, i en tot cas el tractarem, hem acordat a 
la Junta de Portaveus, tractar-lo el proper Ple.
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5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A NOMENAR DEU PERSONES REPRESENTATIVES DELS DIFERENTSDICTAMEN RELATIU A NOMENAR DEU PERSONES REPRESENTATIVES DELS DIFERENTSDICTAMEN RELATIU A NOMENAR DEU PERSONES REPRESENTATIVES DELS DIFERENTSDICTAMEN RELATIU A NOMENAR DEU PERSONES REPRESENTATIVES DELS DIFERENTS    
EIXOS ESTRATÈGICS DE LA CIUTATEIXOS ESTRATÈGICS DE LA CIUTATEIXOS ESTRATÈGICS DE LA CIUTATEIXOS ESTRATÈGICS DE LA CIUTAT,,,,    COM A MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT DECOM A MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT DECOM A MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT DECOM A MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

La Secretària informa que aquest punt ha estat    retirat de l'ordre del dia    

 

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

Alcalde: Per tant passaríem a la Comissió Informativa de l 'Àrea de Govern i Economia, el punt 6, és un 
punt en què s'aprova, provisionalment una modificació d'una Ordenança fiscal, senyora Secretaria,

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
FISCALFISCALFISCALFISCAL    2222....2222    TAXA DE SERVEIS URBANÍSTICSTAXA DE SERVEIS URBANÍSTICSTAXA DE SERVEIS URBANÍSTICSTAXA DE SERVEIS URBANÍSTICS

Els problemes relacionats amb la pèrdua de l'habitatge són una de les conseqüències més greus i 
visibles de la crisi econòmica actual, especialment amb motiu de la proliferació dels processos 
d’execució hipotecària que han avocat a les famílies a la pèrdua del seu habitatge al final d’un procés 
judicial. A més, queda acreditat que a Granollers hi ha una forta i acreditada demanda residencial 
d'habitatges per part de persones o unitats de convivència amb ingressos baixos i moderats i supòsits 
d'especial vulnerabilitat que es veuen impossibilitades d'accedir al mercat d'habitatges lliures, 
mitjançant el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l'Habitatge al seu annex, en relació 
al seu article 3.

D’altra banda, la situació anterior està suposant que hi ha un parc d’habitatges molt important que 
romanen buits, sense complir cap finalitat social i que es deterioren per manca d’ús i manteniment. 
Des d'aquesta administració es considera que cal impulsar que aquests habitatges puguin sortir al 
mercat en forma de lloguer social, i d’altra banda, la seva desocupació suposen un problema per al 
correcte funcionament de les comunitats de veïns.

Es destaca que, segons resulta del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol 
habilitant creat per Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària, es concentra una gran 
part d’habitatges buits propietat d’entitats financeres, les filials immobiliàries d'aquestes entitats, els 
fons d'inversió i les entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària . 

En aquest sentit, l’article 5.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDH) 
estableix que l'exercici del dret de propietat ha de complir la seva funció social. A l’art. 5.2 b es 
determina que hi ha incompliment de la funció social quan un habitatge estigui desocupat de manera 
permanent i injustificada, que es concreta a l’article 3d)  que defineix com a habitatge buit el que 
roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. 
Finalment l’article 41.1.a) determina que la desocupació permanent, que defineix l'article 3d) suposa 
un ús anòmal d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges.  A l’art. 123.1.h) LDH es tipifica com a infracció 
molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari mantenir la desocupació permanent d'un 
habitatge.

D'acord amb allò disposat a l'article 41.3 de la LDH, quan l’Administració té constància que un 
habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o quan un edifici està en situació 
anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per fer els actes d'instrucció necessaris per 
determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar resolució . Segons determina l’art 
109.1 LDH, totes les conductes que presumptament puguin ser subjectes a sanció, han de donar lloc a 
l'inici de diligències dirigides a esbrinar la identitat de les persones presumptament responsables, els 
fets i les circumstàncies del cas concret per a determinar si són constitutives d 'infracció administrativa. 
Un cop instruïdes les diligències, es pot resoldre l'arxivament, l'adopció de mesures o, si escau, la 
incoació de l'expedient sancionador. 



315

Sobre la competència per instruir aquests expedients, l’Ajuntament de Granollers és l’administració 
pública competent segons l’article 84.2b de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 66.3 a i b) 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 i l’article 8 i 130 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

La tramitació d’un expedient per a la utilització anòmala d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges buit 
per la desocupació permanent i injustificada de l’habitatge o grup d’habitatges, d’acord amb el què 
disposa la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge té caràcter reglat per l’administració. Es justifica 
plenament la tramitació d’aquests expedients com a mesures dirigides a mobilitzar el parc d'habitatges 
vacant i afavorir l'accés a un habitatge assequible a persones en estat o risc d'exclusió residencial.

La tramitació, comporta la intervenció de personal tant tècnic i administratiu del Servei d’Urbanisme i 
habitatge de l’Ajuntament de Granollers. A més, aquesta es pot resoldre amb la tramitació d’un sol 
requeriment de cessament de la situació anòmala detectada o pot resultar necessària la tramitació de 
diversos requeriments.
La correcta i necessària tramitació d'aquests procediments comporta, a banda de la lògica inversió de 
recursos públics, la mobilització de tot un seguit de recursos personals del servei, que tot i ser molt 
limitats atès les dificultats actuals per a dotar la plantilla, han de suportar la multiplicitat de tasques 
que els són pròpies.

Atès que de resultes de la situació socio-econòmica dels últims anys i de la recent suspensió d'alguns 
articles de la Llei 24/2015, l'activitat municipal tècnica i administrativa que comporta la prestació del 
servei descrit i desenvolupat en el marc de la Llei 18/2007 del Dret a l'habitatge està prenent molta 
rellevància i recursos en el si del Servei d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Granollers; i que 
fins al moment, la prestació del mateix no estava contemplat en les vigents ordenances fiscals ,

Vist l'informe econòmic-financer elaborat pel servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari  
de data 15 de juny de 2016

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar provisionalment  la modificació de l'Ordenança fiscal 2.2, relativa a la taxa per serveis 
urbanístics, de manera que incorpori una taxa específica (Epígraf 5) en relació a l'activitat municipal, 
tècnica i administrativa, desenvolupada en el marc de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, per a la 
incoació d'expedients per a la utilització anòmala d'habitatges, d'acord amb el document adjunt.

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

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

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

Senyor Terrades: Moltes gràcies, breument per explicar aquesta modificació de l'Ordenança Fiscal. 
Tots vostès saben que una de les conseqüències més greus de la crisi econòmica que hem patit ha 
estat els problemes relacionats amb la pèrdua d'habitatge per part de moltes persones, de moltes 
famílies, degut en moltes ocasions per les execucions hipotecàries, per no haver pogut fer front al 
pagament de les quotes hipotecàries, en els casos d'aquelles persones que havien adquirit habitatges, 
i que estaven pagant una hipoteca, i al no poder fer front a aquesta hipoteca s'han vist obligats a 
deixar aquest habitatge perquè han estat objecte d'execució d'aquesta hipoteca.

També hi ha problemes de persones que han quedat excloses del mercat normal de lloguer, perquè 
tampoc han pogut fer front al pagament de les quotes de lloguer d'habitatge, és a dir, també queden 
excloses per tant del mercat. 

Hi ha una forta demanda acreditada d'habitatge a la nostra ciutat, ens ho diuen tots els indicadors, 
també hi ha molts habitatges buits, vostès saben que aquest Ajuntament en virtut d'allò que no va 
estar derogat de la Llei del Dret a l'habitatge de l'any 2007, que permetia en les administracions, 
bàsicament les administracions locals que s'han agafat en aquesta part de la Llei, torno a repetir no 
derogada l'any 2011, per tal de poder imposar multes coercitives en aquelles, en aquells tenedors 
d'habitatge que es pogués acreditar que feia més de 2 anys que el tenien buit. Tant és així, que 
algunes d'aquestes sancions, aquestes multes coercitives, s'han imposat, i fins i tot han estat 
satisfetes per aquests tenidors d'habitatges.
 
També és cert que la tramitació d'un expedient comporta tot un seguit de feines del personal tècnic i 
administratiu, en aquest cas del Servei d'Urbanisme i d'Habitatge de l'Ajuntament de Granollers, per 
tal de poder fer aquesta tramitació correcta de la incoació d'aquests expedients, en aquests moments 
hi ha oberts 144 expedients, que estan en tramitació, això ha comportat i comporta, una feina, i creiem 
que aquesta actuació dels serveis municipals, que en aquests moments es feia sense cap tipus de 
taxa per aplicar, creiem que no és una qüestió correcta perquè genera, i torno a repetir, un seguit de 
feines que detreuen altre tipus de feines que es fan a l'administració, per tant hem volgut regular 
aquesta taxa, per la inspecció d'aquests habitatges que estan buits, per tota la tramitació de 
l'expedient amb els preus que vostès tenen en l'expedient que avui se sotmet a consideració i 
aprovació inicial d'aquesta Corporació, en concret són 500 euros per cada expedient incoat, i per cada 
requeriment posterior per incompliment del que s'acordi per part de, en aquest cas, de la Regidora 
corresponen, té a veure ja amb la imposició de la multa coercitiva, si no es fa cas d'allò que 
l'Ajuntament pretén regular, que no és altra cosa que aquests habitatges no romanguin tancats, sinó 
que es posin en el mercat immobiliari, sobretot per aquelles actuacions de lloguer social, doncs en 
aquest cas la reiteració i els requeriments per incompliment , la taxa seria de 185 euros.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha demanades intervencions, sí? En tot cas si hi ha algun altre 
Grup que vol intervenir prèviament, no? Endavant.

Senyor Sastre. No, només explicar breument que nosaltres votarem a favor d'aquesta modificació, i si 
fer notar, i per fer-ho també públic a la gent que ens acompanya avui, doncs al regidor Terrades li vam 
fer notar una petita esmena en el text. Nosaltres enteníem que era prou rellevant, que era doncs, que 
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quedés clar que aquest cost que es cobrarà, o aquest preu que es cobrarà de la taxa quan 
l'Ajuntament doncs incoï l'expedient d'ofici, perdó quan faci una inspecció d'ofici, serà només en els 
casos en què aquí es produeixi un ús irregular de l'habitatge, enteníem que en el redactat original hi 
havia una certa possibilitat de mala interpretació, de què no s'ha acabés d'entendre i per tant nosaltres 
només hem volgut fer aquesta aportació perquè quedes més clar el text. Només això, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades vol fer cap comentari , no? Per tant passaríem a la 
votació

S'aprova per unanimitat....

Alcalde: Passaríem al següent punt, el punt número 7, que és un expedient de modificació de crèdits, 
a partir del qual es proposa una modificació pressupostaria , endavant senyora Secretària,

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    18181818////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

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 45.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 18/2016.

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 18/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 45.000,00€, amb el detall següent:
      

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

Alcalde: Molt bé, en tot cas aquí no hi haurà intervenció, tampoc ningú ha demanat intervenir, sí que 
s'ha demanat votació,

S'aprova per majoria absoluta, amb 18 vots favorables dels grups municipals PSC-CP (13), 
ERC-AG-AM (3) i C's (2); i 7 abstencions  dels grups municipals CIU (4), CpG-CUP-PA (2) i PP (1).

Alcalde: Passem al punt número 8 en el qual s'aprova una altra modificació de crèdit, en aquest cas 
per aplicació de romanents, senyora Secretària, endavant,
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    19191919////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

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 761.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 19/2016.

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 19/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 761.000,00€, amb el detall següent:

      
       
SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 
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Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi haurà intervenció del Tinent d'alcalde d'Hisenda, que explicarà 
aquesta modificació pressupostària, endavant senyor Terrades,

Senyor Terrades: Sí aquesta modificació pressupostaria que bàsicament es nodreix dels recursos que 
provenen del romanent de tresoreria, el romanent positiu de tresoreria que vam aprovar, o que vam 
donar compte del seu resultat a l'exercici anterior, el del 2015, ara fa algunes setmanes en aquesta 
pròpia Sala de plens, i vam anunciar que una part d'aquests recursos es destinarien a polítiques 
estructurals d'habitatge.
 
Aquest Ajuntament ja havia fet polítiques estructurals d'habitatge en els anys en què els preus per 
poder adquirir un habitatge eren preus prohibitius, estem parlant de l'època de la bombolla 
immobiliària, d'aquest tema també n'hem parlat a bastament en molts dels plens d'aquest Ajuntament. 
Granollers el que va fer va ser dues coses en aquells anys, una que era produir sol per tal de què es 
pogués construir habitatge públic, de protecció oficial, per part de particulars, i per part també de 
l'administració pública, en concret els nous barris de recent creació a la ciutat on el parc d'habitatge, 
en aquest sentit la promoció publica, és molt important. O hi van participar doncs cooperatives, 
sindicats, el propi govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Granollers, construint habitatge de 
promoció publica. 

És cert que, en aquells moments, amb la visió de posar en el mercat de venda habitatges que moltes 
persones i famílies de la ciutat poguessin adquirir, que d'altra manera no haguessin pogut fer front a 
les despeses d'adquisició d'un habitatge. 

La situació ha canviat, en aquests moments les polítiques d'habitatge des del nostre punt de vista 
s'han de centrar bàsicament, perquè la realitat és una altra, s'han de destinar a polítiques de lloguer 
social, de lloguer social assequible. De fet el romanent del parc públic de construcció municipal que es 
va tirar endavant en aquells, ara fa pràcticament 10 anys enrera, els romanents que es van posar a 
disposició de la societat publica municipal Granollers Promocions, bàsicament per tal de poder 
articular també des de l'Ajuntament, en la mesura que poguéssim, doncs posar habitatges de lloguer 
social.
 
Creiem que ha arribat l'hora de tornar, més enllà de les polítiques de suport que s'han continuat fent i 
que s'han fet, exercici rere exercici, en aquelles famílies, aquelles persones, que han passat i passen 
especials dificultats i que estan en una situació de vulnerabilitat social, des del punt de vista que no 
poden arribar a final de mes per pagar el lloguer de la seva llar, o que no poden pagar la factura de la 
llum, o del gas, o de l'aigua. Hem de tornar a definir d'aquí l'any 2009, que és, el darrer any d'aquest 
Govern, no perquè no tinguem intenció d'intentar revalidar el govern, sinó perquè és quan acaba el 
mandat, definir doncs polítiques estructurals, posant recursos públics de la Corporació en polítiques 
d'habitatge, que passen bàsicament per tres grans línies que és el que avui els hi anunciem, en funció 
de l'aplicació d'aquells romanents, i que algunes polítiques es convertiran en despesa ordinària en 
l'exercici de l'any 2017, 2018, i 2019. 

La primera és destinar una partida d'aquests 761.000 euros que proposem aplicar a polítiques 
d'habitatge, una part considerable, 381.000 euros a incrementar el patrimoni municipal, fent que? 
Doncs adquirint habitatge, per tal de posar-lo després a disposició de la societat publica per tal de què 
pugui entrar en el mercat de lloguer social que ja estem gestionant. Per tant, que hi hagi famílies de la 
nostra ciutat que puguin doncs entrar a viure en aquests habitatges. Una altra partida que considerem 
important i que hem de tornar a posar-la damunt de la taula, ja ho havia estat en el passat, en els 
darrers exercicis de les restriccions pressupostàries doncs era una qüestió que havia quedat situada 
residualment en l'acció de govern, entre altres coses perquè l'altra administració que també hi ha 
d'aportar recursos, no n'aportava, que era el Govern de la Generalitat, que ara tampoc sabem si 
n'aportarà o no, però nosaltres creiem que és el moment de tornar a iniciar aquestes polítiques, que 
són les de rehabilitació d'edificis o habitatges per tal de facilitar l 'accessibilitat. 

I l'altra gran paquet de, que aquest sí que tindrà, aquest es convertirà en una política que quedarà 
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reflectida en els pressupostos ordinaris del 2017, del 2018 i del 2019, que és la, pràcticament arriba a 
una quantitat de prop de 209.000 euros, que és una partida destinada a la promoció de lloguer social. 
De quines característiques? Bàsicament, a la gent, als ciutadans, i ciutadanes, més joves de la nostra 
ciutat. La nostra ciutat, com altres, com el conjunt de la societat catalana i de la societat espanyola, té 
un problema d'emancipació de la gent jove, som els europeus, que arribem més tard, és a dir, que els 
joves, se'n van de casa dels pares i les mares, més tard, en termes d'edat, probablement, perquè 
tenen, fruit també de la situació econòmica, una precarització del seu lloc de treball, segurament 
perquè no tenen els recursos suficients per marxar de fora de casa dels seus pares i de les seves 
mares.

Creiem que cal, això en el passat ja s'havia fet també, ho havíem tirat endavant governs, en aquest 
cas el Govern de l'Estat, això també va ser suprimit a partir del 2011, i en la mesura que l'Ajuntament 
de Granollers, té recursos i creiem que podem mantenir aquest programa d'aquí al 2019, doncs 
bàsicament  destinarem una partida important per tal de què hi haguin ajuts directes als llogaters 
joves, per tal de què, amb uns topalls evidentment, puguin tenir un ajut directe per part de 
l'administració local, de l'Ajuntament de Granollers, per afavorir aquesta emancipació, i poder anar a 
viure, com a vegades en altres països, i com passava en el passat en aquest país, doncs marxar quan 
més aviat, si ho volen, eh, com més aviat millor de les llars dels seus pares i de les seves mares .
 
Bàsicament aquestes són les tres línies d'actuació que en aquesta modificació pressupostaria els hi 
estem proposant, amb l'anunci, torno a repetir, de què alguna d'aquestes mesures, en la mida en què 
els resultats pressupostaris de les liquidacions dels pressupostos segueixin en la tendència actual, 
doncs farem inversió, però el que sí que hi ha és el compromís de mantenir en el pressupost de 2017, 
2018 i 2019 els ajuts a lloguer. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha insinuació d'intervenció, ja algun Grup que vulgui intervenir? 
Sí, en tot cas no sé si abans hi ha algun Grup de menys representació que Convergència vol 
intervenir, no? Endavant senyor Noguera.

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. Bé, només una reflexió al voltant d'aquesta modificació del 
pressupost del 2016, per aquest import de 761.000 euros, 761.000 euros és de fet l'1% del pressupost 
total de l'Ajuntament, per tant és prou significatiu un 1%. Per tant ens sembla una quantitat 
significativa, bo i entenem i compartint l'aplicació pressupostaria d'aquests ajuts de l'habitatge de 
lloguer, de l'aportació que no ho ha dit, però que en tot cas és així, perquè la Comissió Informativa bé 
es va dir, que l'aportació de 381.000 euros és una aportació que es fa a Granollers Promocions, vostè 
ja partint de la base que Granollers Promocions està participada pel propi Ajuntament, però en tot cas 
és una entitat municipal que fa un mes que vam fer l'aprovació dels comptes anuals del 2015. Per tant 
és Granollers Promocions qui farà aquesta adquisició d'habitatges, no ho faran les pròpies finances 
pròpies de l'Ajuntament de Granollers. 

Com ja ha dit el regidor Terrades per ampliar aquest parc d'habitatge d'ús social, també vam comentar 
a la Comissió Informativa, quan es produiria aquestes adquisicions d'aquests habitatges, es va dir que 
allò es diria a la Comissió Informativa de Territori, no sé si això s'ha produït, jo diria que no, en tot cas, 
també estaria bé saber una mica el tempo d'aquestes adquisicions, amb quins preus es farà, i quan es 
posarà a disposició dels ciutadans que tinguin aquestes necessitats .
 
També hi ha la partida d'accessibilitat com deia, de suport a comunitats, que era una partida que 
estava en el pressupost del 2016, per 71.000 euros, i que ara s'amplia 100.000 euros, 171.000 euros. 
Tornem a insistir, el nostre Grup podem compartir el fons i el contingut, el compartim, però no 
compartim en canvi que a 5, 6 mesos, vista de l'aprovació del pressupost d'enguany del 2016, i a un 
mes escàs d'haver aprovat els comptes anuals com deia de Granollers Promocions, en el que en 
l'apartat de fets posteriors a la memòria, no hi hagués cap esment d'aquesta política estructural com 
deia, o que m'ha semblat que deia el regidor Terrades d'aquesta política d'habitatge que compartim 
però que en tot cas les maneres són un pèl en fi estrafetes, per dir-ho d'alguna manera. 
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També posar de rellevància que quan es van formular les propostes, tots els Grups Municipals, i el 
nostre, el Pla de Xoc, sempre hi ha unes línies vermelles molt marcades que marquen vostès de límits 
pressupostaris, a les propostes que es fan. Sempre, a part del contingut de les propostes, hi ha 
marcadament un límit pressupostari adduint sempre que s'ha de mantenir el romanent una mica amb 
el perfil que han marcat vostès quan en canvi ara aquesta modificació pressupostaria tiba de 
romanent en 761.000 euros, poca broma, un 1% del pressupost del 2016. Per tant, escolti, compartim 
tot això, com dèiem, el fons de la qüestió, incrementar el parc d'habitatges social, el lloguer d'aquesta 
partida de 200.000 euros per lloguer destinat a joves principalment, que també compartim, però 
entenem que les coses s'haurien d'haver fet en el pressupost, o s'ha de fer el pressupost d'alguna 
manera amb més rigor, amb aquestes partides, per exemple, la partida aquesta que s'incrementa en 
100.000 euros d'accessibilitat a les comunitats que probablement, i per això ja vam dir en el debat de 
pressupost del 2016, que si no tot el pressupost, doncs cada vegada hem de vehicular més que el 
pressupost es faci d'una forma més participativa, i aquesta partida potser podria representar que això 
no s'ha fet amb la previsió deguda, segur que no, però que tampoc s'ha fet tenint en compte els 
ciutadans de Granollers i en aquest cas doncs, en fi, comunitats doncs que això està clar que hi ha 
una inversió de més que s'ha hagut de pressupostar a cuita-corrents.

I en tot cas acabo ja, senzillament dir que al rerefons de tot això hi ha una certa mancança de 
concrecions que he comentat, i les formes no són les millors entenem doncs d'anar una mica a cop 
d'aquestes modificacions pressupostàries que es poden entendre com la que hi havia abans, que són 
45.000 d'adaptació de centres educatius, de reformes que s'han de fer però no aquesta d'aquest calat 
quan venim d'un Pla de Xoc com deia en què es van marcar doncs uns límits pressupostaris 
importants, i compartim el Pla de Xoc, quan el vam aprovar per unanimitat aquesta Corporació, però 
és una contradicció en si mateixa, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades que actuarà de ponent i de portaveu del Grup Socialista 
alhora, endavant 

Senyor Terrades: En tot cas per complementar-li alguna informació al senyor Noguera perquè si no 
recordo malament en el debat de liquidació del, quan es va donar compte de la liquidació del 
pressupost, i del romanent de tresoreria, em sembla que aquell Ple vostè no hi era. No li dic en cap 
retret, en tot cas, per explicar-li, li explicaré el mateix que ja vaig explicar en aquell Ple .

Primer de tot, dir que Granollers Promocions, com la resta de societats públiques municipals, el 
capital torno a repetir és un 100% de l'Ajuntament de Granollers, i per tant són societats públiques i no 
deixen de ser, un, si estarà d'acord o no, però no deixen de ser un instrument de la Corporació 
Municipal per gestionar diverses qüestions. I en aquest cas, aquest Govern ha cregut, que les 
polítiques d'habitatge s'havien de vehicular, ho hem fet històricament, a través d'aquesta societat 
pública. De fet també és Granollers Promocions la que gestiona la Borsa de captació d'habitatge 
privat, que es posa també a lloguer, i per tant hem cregut que el més adient és que un cop aquesta 
partida la gestioni Granollers Promocions perquè pugui fer l'adquisició d'aquests habitatges i després 
els pugui gestionar posant-los lloguer social, a lloguer assequible i també, perquè no, utilitzar alguns 
d'aquests habitatges per emergències socials si és que es produeix . 

Vostè també sap perfectament que en el cas que aquesta societat, o de qualsevol altra societat 
publica municipal, s'acabes dissolvent, perquè miri perquè aquest Govern o qualsevol altra consideres 
que s'ha de fer, el patrimoni d'aquesta o de qualsevol altra societat, doncs passaria a la matriu, que no 
deixa de ser l'Ajuntament, per tant, jo crec que en aquí no hi ha discussió possible, tot i que vostè l'ha 
volgut fer. Escolti, habitatge, les crítiques d'habitatge les gestiona Granollers Promocions, com un 
instrument de la Regidoria d'Urbanisme que es diu Urbanisme i Habitatge.
 
Dit això, quan fa dos mesos vam presentar la liquidació del pressupost del 2015, i el romanent de 
tresoreria, ja vam explicar que dels 13 milions i escaig de romanent que hi havia, i en aplicació de les 
normatives actuals, que són normatives de prudència financera, d'aquests 13 milions, un cop fetes 
totes les provisions que són provisions que a més a més estan duplicades, la normativa actual ens diu 
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que d'aquests 13 milions i escaig n'hi ha 6 i algo, que poden ser de lliure disposició per ampliar crèdits 
de l'Ajuntament i vam anunciar en aquell mateix acta, el mes d'abril, d'aquest any, que d'aquells 6 
milions el que faríem seria bàsicament 3 grans coses.

Una, amortitzar crèdits vius d'Ajuntament que estan en aquests moments amb uns interessos fora de 
mercat. I creiem que no hem de pagar interessos fóra de mercat, quan tenim capacitat per avançar 
aquest retorn, perquè això el que fa automàticament és també millorar la capacitat de despesa 
ordinària en el pressupost del 2017, per un costat, i també facilita, o pot facilitar, poder augmentar la 
capacitat d'endeutament de l'Ajuntament també, a uns interessos millors.

Segona gran aplicació d'aquests 6 milions, avançar inversió, avançar inversió que estava prevista en 
el calendari de la regidoria d'Obres i Projectes per exercicis posteriors. Bé, tenim els recursos, i per 
tant podrem avançar inversió, fins i tot em sembla que vam anunciar aquelles coses que preteníem 
avançar en el calendari.
 
I el tercer paquet, és aquest que avui els hi portem a aprovació, que era les polítiques d'habitatge, i en 
l'any 2017 si es produeix un romanent positiu, que espero que es produeixi dels comptes de 
l'Ajuntament, doncs quan arribi aquest període, també farem propostes, és a dir, el que no, hi ha 
alguns temes que no els hi puc plantejar en el pressupost d'inversions o en el pressupost ordinari, 
perquè no ser les magnituds de la liquidació del pressupost i de quin romanent podré aplicar. Això 
vostè ho sap perfectament, per tant podria tenir aquests 6 milions, allò, a la caixa, anar engreixant el 
romanent, o posar-ho com deia un entrenador famós, em sembla que aquesta frase que alguna 
vegada s'ha utilitzat en aquí, "en el campo", doncs miri si ho posem a la ciutat.

I nosaltres hem cregut que aquestes eren les tres línies d'actuació: Reduir l'endeutament, perquè hi ha 
un parell de crèdits que estan fora de condicions de mercat, i les entitats financeres no han volgut 
renegociar per fitxar aquests interessos a un interès real, actual, i aquestes altres dues, avançar 
inversió i fer polítiques estructurals d 'habitatge.

Alcalde: No sé si, endavant senyor Noguera,

Senyor Noguera: Si, gràcies, un apunt molt ràpid, senyor Terrades, semblava un moment donat que 
no em contestava a alguna de les coses que havia dit, però escolti, tant se val. Reduir endeutament? 
Ja hi estem d'acord, no n'he parlat pas de què no es pugui reduir endeutament amb la previsió de la 
liquidació final de com ha quedat l'exercici 2015 i el romanent. I evidentment, si els tipus d'interès 
estan fora de mercat, entenem que s'ha de fer així, gairebé és una obligació de l'Equip de Govern de 
vostès i en fi, de la Corporació en general doncs reduir endeutament.

Però jo no parlava d'això sinó de ser més previsors en definitiva, i entenem en el nostre Grup doncs 
que no han estat prou, tot i que en fi, d'alguna manera hi ha encara que es faci la liquidació més 
endavant entrat el 2016, doncs en fi el romanent és el que és, i ja hi ha les previsions fetes en aquest 
sentit. Manca de previsió en aquest sentit, i una certa manca de rigor si em permet dir-ho d'aquesta 
manera, i en tot cas també ha dit una obvietat, no, ja s'entén que si l'Ajuntament té el 100% de 
Granollers Promocions i és dissolt, per cert no és que tingui ganes d'agafar el retrovisor, però vostès 
volien dissoldre Granollers Promocions i ho vam haver de parar a última hora, perquè ens comportava 
la dissolució uns costos bastants importants per la Corporació, i es va parar aquella dissolució, i ara 
estem en el camí doncs d'una aplicació d'un rigor pressupostari extrem, per la situació de les finances 
de com estava Granollers Promocions, senzillament dir això, en fi, parlava de la dissolució de 
Granollers Promocions que evidentment els actius i passius, passarien a l'Ajuntament de Granollers, 
parts d'ells ja van passar, ja es van subrogar part d'uns préstecs que tenia Granollers Promocions ja 
els ha assumit l'Ajuntament de Granollers, però en tot cas és una obvietat i ja s'entén que passaria tot 
plegat per l'Ajuntament, només dir, això. Gràcies. 
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Alcalde: No sé si el senyor Terrades vol intervenir? Sí? Endavant,

Senyor Terrades: Si, justament perquè el que fem és aplicar una part del romanent a amortitzar crèdits 
fora de mercat, interessos fóra de mercat, permet que com que disposarem de més recursos en el 
pressupost ordinari, és el que permet adquirir el compromís d'activar una política deixi'm definir-la, 
estructural o de compromís, del que queda del 2016, després d'estiu, 2017, 2018 i 2019. Perquè 
tindrem més recursos en l'ordinari que ens permet tirar endavant aquesta política de suport a 
l'emancipació de joves a la nostra ciutat.

Vostè diu, és que són poc rigorosos, no miri, ho som tant, que ens permet comprometre'ns, és a dir, 
hem alliberat recursos per poder-nos comprometre públicament de què durant 3 anys mantindrem 
aquestes polítiques. Hagués pogut posar el retrovisor en el tema de Granollers Promocions, no el 
posaré, vam rebre moltes crítiques quan els actius de Granollers Promocions estaven en una 
tendència, per la crisi, de baixada, aquest any que la pròpia auditoria fitxa que els valors patrimonials 
de Granollers Promocions comencen a recuperar-se, doncs com que vostè avui ha posat el retrovisor, 
també se li ha oblidat dir que són circumstàncies de mercat , llavors i ara segurament, llavors també ho 
eren. 

Alcalde: Sí, jo que si voldria intervenir, perquè em sembla que aquest no és un punt qualsevol, i 
voldria fer només un parell de comentaris. Alguns me'ls suscita la intervenció del senyor Noguera, 
com no pot ser d'una altra manera. 

Previsor, rigor. Evidentment, l'única previsió possible sobre el romanent és després de tancar els 
números del romanent, no hi ha cap altra oportunitat, perquè el càlcul final del romanent està sotmès a 
unes magnituds que no són purament les de criteris de caixa, o les que podem tenir habitualment en 
una empresa privada, no és a casa nostra i estem sotmesos, com no pot ser d'una altra manera, a tota 
una sèrie de previsions i revisions sobre els números, que es pot intuir, com intuíem òbviament al final 
de l'any que tindríem bons resultats però no pots quantificar aquesta quantitat de romanent. Per tant, 
la previsió només és possible, a partir d'unes dades concretes, la previsió total, perquè la previsió real 
es fa en el pressupost que ja apunta algunes línies de política d 'habitatge, primera qüestió. 

Segon, rigor absolut, el senyor Noguera ens ha acusat de manca de rigor, absolut, un rigor tan absolut 
que fins que l'Informe de l'Interventor no ens habilita la quantitat disponible, nosaltres no comencem a 
intervenir. Fer-ho d'una altra manera seria una temeritat, i nosaltres que sovint també hem de prendre 
decisions arriscades, el que no fem és prendre decisions temeràries. Per tant, previsió, absoluta, el 
pressupost, el pressupost té una mirada posada en què hi haurà un romanent, efectivament, i per tant, 
hi ha polítiques insinuades en el pressupost que es poden complementar com hem fet altres vegades 
amb el romanent. I el rigor absolut fins que el romanent no està sobre la taula, i tenim un informe de 
l'Interventor, em sembla agosarat fer qualsevol mena de pronòstic, no estem parlant de criteris de 
caixa, estem parlant, caixa en el sentit de disponibilitat directa d'uns diners, sinó que estem parlant 
d'altres qüestions.  

I per tant, una vegada formalitzada la liquidació del pressupost i conegut el romanent, negociat o 
llegida la interpretació que fa l'interventor, imprescindible, a l'hora d'aplicar aquest romanent, perquè 
ell també té una responsabilitat, l'acotem en 6 milions d'euros, i el senyor Terrades explica en el Ple, 
que òbviament com que tenim bon resultat, podrem aplicar 6 milions d'euros i en el debat de la 
liquidació, explica amb quins criteris l 'aplicarem.

I jo crec, i aquí ve la tercera idea que vull posar sobre la taula, jo crec que si el pressupost indicava 
unes polítiques d'habitatge concretes, el que ens fa aquesta modificació pressupostaria, és poder 
aflorar els recursos per convertir aquestes primeres perspectives en una gran oportunitat, i per tant, 
com que no volem esperar més temps, com que no hem d'esperar a fer el proper pressupost, si tenim 
els recursos ara, si hem marcat una tendència en la previsió pressupostària, si en el Programa 
d'Actuació Municipal ens hem compromès a fer polítiques actives d'habitatge, perquè creiem que són 
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imprescindibles, seria irresponsable, irresponsable, el no aplicar-les. 

Per tant, en aquesta aplicació, en aquesta modificació pressupostaria, hi ha la integració de polítiques 
que ja vénen marcades per Granollers Promocions, 300 i escaig mil euros, accions que provenen 
purament dels romanents, i previsions que vénen d'altres aplicacions pressupostàries que també hem 
pogut rescatar. Des d'aquest punt de vista, és una gran oportunitat, aquest mandat teníem un 
compromís, tenim un compromís, que és donar un nou prisma a les polítiques d'habitatge. S'ha acabat 
una etapa, marcada o esperem que s'hagi acabat una etapa marcada per la duresa de la crisi en vers 
uns col·lectius determinats, uns amplis col·lectius ciutadans, i a banda de seguir fent front a les 
emergències, creiem que és el moment d'obrir noves perspectives en política d'habitatges, pensant en 
les emergències, pensant en la gent que simplement cerca habitatge, probablement no sotmesa a 
tantes emergències com altres, i pensant en la gent jove. 

És el moment d'obrir una nova política d'habitatge, i no volem esperar al nou pressupost a fer-ho, 
tenim els recursos, seria irresponsable, no començar a caminar per tal de fer possible aquesta política. 
Per tant, no hi ha res d'improvisació, hi ha una voluntat política molt clara i molt marcada, tan clara i 
tan marcada que està perfectament reflexada en el Programa d'Actuació Municipal, i en tot cas, també 
dir-los que òbviament el que fem avui és habilitar uns recursos, hi ha decisions a prendre, haurem de 
fer els reglaments corresponents, haurem de treure a concurs moltes qüestions al voltant d'aquesta 
història, i haurem de gestionar aquests recursos que ara acabem d'habilitar. I aquí nosaltres posarem 
la taula, perquè parlem tots plegats, perquè tots i totes diguem la nostra, nosaltres hem marcat tres 
línies, però aquí hi ha mil matisos i en aquests mil matisos, nosaltres com sempre buscarem l'acord 
amb tots vostès, perquè ens sembla i ho han demostrat amb el Pla de Xoc, que quan sabem parlar 
tots plegats, i quan acordem doncs la lletra menuda de les polítiques, també anem molt millor. Per tant 
en aquest punt de vista és una acció plena de previsió, absolutament rigorosa i que apunta cap a 
grans oportunitats per afrontar grans necessitats. En tot cas, seria el moment de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb 16 vots favorables dels grups municipals PSC-CP (13),  i C's (2) i 
PP(1); i 9 abstencions  dels grups municipals CIU (4), ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2).

Alcalde: Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és una altra modificació de crèdits, en aquest 
cas, vinculada al Museu de la Tela, endavant senyora Secretària

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUS    1111////2016201620162016    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENT    
DE CRÈDITSDE CRÈDITSDE CRÈDITSDE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost del Patronat Municipal del Museu per    suplement de crèdits    per un import de 40.000,00€, al 
qual se li ha assignat el codi d'expedient MC MUS 1/2016.

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 ::::    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC MUS 1/2016 de modificació del Pressupost del Patronat 
Municipal del Museu per suplement de crèdits per un import de 40.000,00€, amb el detall següent:

      

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

Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha anunciades intervencions, a no ser que m'haguí despitat, que 
pot ser, no? Sí que hi ha sol·licitada votació.
 
S'aprova per  majoria absoluta, amb 13 vots favorables del grup municipal PSC-CP (13); i 12 
abstencions  dels grups municipals CIU (4), ERC-AG-AM (3), C's (2), CpG-CUP-PA (2)  i PP(1).

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, al punt número 10, es 
proposa l'aprovació inicial d'una modificació del Reglament dels Mercats setmanals de Granollers . 

 
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 APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENT    
DELS MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSDELS MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSDELS MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSDELS MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERS

Els municipis d'acord amb  l'article 25 de la Llei 7/85, de 9 d'abril, de Bases del Règim Local, modificat 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, 
exercirà competències pròpies, en el mercats, llotges  i comerç ambulant.

Per acord de Ple de data 24 d'abril de 2012 es va aprovar inicialment el vigent  Reglament dels 
Mercats Setmanals de Granollers, per tal de poder adaptar-lo a les normatives del comerç minorista i 
la venda no sedentària, Llei de Comerç 1/2010, d'1 de març, que va entrar en vigor el 3 de març de 
2010, per la qual es reformava la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista i atès que no es van 
presentar al·legacions en els terminis d'informació pública va ser publicat íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el  26 de juliol de 2012.

En data 7 d'octubre de 2010 també va entrar en vigor el DL 3/2010, de 5 d'octubre, pel qual s'adaptava 
la normativa vigent a la Directiva de Serveis 123/2006 de la Comunitat Europea sobre el mercat 
interior. Alguna d'aquestes normatives van ser modificades parcialment per la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres 7/2011 de 27 de juliol. 

Mitjançant acord de Ple de data 24 de setembre de 2013, es va  aprovar inicialment la modificació dels 
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alguns articles del  Reglament dels Mercats Setmanals de Granollers, i atès que no es van presentar 
al·legacions en els terminis d'informació pública va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 21 de gener de 2014.

En els darrers mesos s'ha dut a terme la revisió d'una part dels articles del Reglament dels Mercats 
Setmanals de Granollers, amb la participació dels serveis jurídics municipals i dels tècnics del servei 
de Via Pública i Mercats, amb l'objectiu d'adaptar-lo al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no 
sedentària en mercats de marxants, de la Generalitat de Catalunya.

Els apartats més afectats pels canvis que proposa el Decret 162/2015 de la Generalitat són el 
procediment de selecció de les parades (art. 11), els canvis d'ubicació, d'article i de lloc de venda (art. 
13), i la transmissió de les parades (art. 15). També es crea un nou article 13 bis amb l'agrupació dels 
articles de venda per tipologies d'acord amb els criteris de la Classificació Catalana d'Activitats 
Econòmiques de 2009, tal com proposa la nova ordenança tipus de la Diputació de Barcelona. 

S'inclouen també algunes modificacions de tipus ordinari del redactat del Reglament, amb l'objectiu 
d'incorporar la possibilitat de nous mercats setmanals a Granollers i millorar principalment la regulació 
d'alguns aspectes com són els horaris de les parades i els vehicles, les condicions de mobilitat i 
també aspectes de promoció dels productes de proximitat o de temporada. Per acord de Ple de data 
24 d'abril de 2012 es va aprovar inicialment el Reglament dels Mercats Setmanals de Granollers, per 
tal de poder adaptar-lo a les normatives del comerç minorista i la venda no sedentària i atès que no es 
van presentar al·legacions en els terminis d'informació pública va ser publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el  26 de juliol de 2012.

D'acord amb l'informe emès pel responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats, en data 16 de juny 
de 2016, que s'incorpora a l'expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1- L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril estableix el règim aplicable al procediment a seguir per l’aprovació i modificació de les 
ordenances locals.

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

3- El procediment d’aprovació de la modificació de les ordenances locals s’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i que l’art. 178 .1) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril disposa l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta 
cap reclamació ni al·legació durant la informació pública subsegüent a l’aprovació inicial .

4.- Disposició transitòria única del Decret 162/2015, de 14 de juliol de venda no sedentària en mercats 
de marxants, que estableix el termini màxim d'un any pera adaptar el contingut de les ordenances 
municipals als termes que estableix el decret .

5.- D'acord amb  l'article 25 de la Llei 7/85, de 9 d'abril, de Bases del Règim Local, modificat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local,  el municipi 
exercirà competències pròpies, en el termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes:  
i) Fires, proveïments, mercats, llotges  i comerç ambulant.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Mercat Setmanal de Granollers, aprovat 
per l'Ajuntament Ple, en sessió de data  24 d'abril de 2012 i es va publicar íntegrament en el BOPB de 
26 de juliol de 2012 i es va modificar per acord de Ple de data 24 de setembre de 2013 (BOPB 
21/01/14), en els termes següents:

a)  En la exposició de motius s'afegeix  el nou Decret de la Generalitat:
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"......Finalment en data 16 de juliol de 2015 es publica al DOGC el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de 
venda no sedentària en mercats de marxants.
Finalment en data 16 de juliol de 2015 es publica al DOGC el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de 
venda no sedentària en mercats de marxants. 
Conseqüentment, aquest Reglament es dicta en virtut de la facultat establerta dins del text refós sobre 
comerç interior, aprovat pel decret legislatiu 1/1993 del 9 de març que regula l’exercici de la venda 
fora dels establiments comercials permanents, segons la modificació introduïda per la Llei 7/2011, de 
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i el Decret  162/2015 de la Generalitat de Catalunya. "

b) En l'article 1, s'afegeix la Plaça de la Corona i es preveuen nous mercats. Article que queda 
redactat de la manera següent:

"ARTICLE 1. Objecte i àmbit d'aplicació

El present reglament té per objecte la regulació de la venda no 
sedentària exercida en els mercats setmanals existents al 
terme municipal, i en els que successivament s’hi instal·lin o 
constitueixin.

El seu àmbit d’aplicació serà la venda no sedentària en els 
mercats setmanals que es celebren cada dijous al centre de la 
ciutat de Granollers i cada dissabte al Barri de Can Bassa i a la 
plaça de la Corona, a l’àrea compresa pels carrers que es 
detallen:

a. Granollers centre: carrer Joan Prim (entre Torras i Bages i 
pl. Perpinyà), pl. Perpinyà, pl. Maluquer i Salvador, c. Anselm 
Clavé, c. Nou, pl. Corona, c. Santa Anna, c. Sant Roc, c. Santa 
Esperança, c. Sant Jaume, (entre pl. Caserna i carrer Museu), 
c. Princesa entre c. St. Josep i c. Anníbal, pl. Porxada, pl. de 
l’Església, pl. de l’Oli, pl. dels Cabrits, pl. de les Olles, pl. Folch 
i Torras, pl. Caserna, c. St. Josep (entre c. Princesa i c. St. 
Jaume) i carrer Rec (entre pl. Caserna i c. Ponent).
b. Can Bassa: c. Esteve Terrades (entre c. Marie Curie i c. 
Caterina Albert)
c. Pl. Corona.

L'Ajuntament podrà acordar en qualsevol moment la creació de 
nous mercats setmanals en qualsevol altre indret del terme 
municipal i que es celebrin qualsevol dia de la setmana, prèvia 
justificació tècnica dels motius o de l'interès general que es vol 
aconseguir, així com dels aspectes de mobilitat i seguretat que 
es requereixin. 

El funcionament dels mercats no sedentaris es regeix pel 
principi de llibertat d’empresa i s’emmarca entre d’altres raons 
d’interès general, per la protecció dels drets dels 
consumidors/res, i de la salut pública, les exigències de la 
bona fe en les transaccions comercial i la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà."

c) En l'article 3 s'afegeix el Mercat de la Pl. de la Corona i excepcions en l'horari de càrrega i 
descàrrega. Article que queda redactat :

"ARTICLE 3. Dia de celebració i horaris

El mercat del centre de la ciutat es celebrarà cada dijous de 
l’any. El dijous que sigui festiu i estigui autoritzada l'obertura 
d'establiments comercials pel calendari de la Generalitat de 
Catalunya el mercat es mantindrà en dijous. En el cas contrari, 
hi haurà la possibilitat de realitzar el mercat el primer dia hàbil 
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anterior, si l’Ajuntament ho creu convenient, i es notificarà als 
marxants amb 15 dies d’antelació.

Els mercats de Can Bassa i de la pl. Corona es celebraran 
sempre en dissabte.

L'horari de venda al públic de les parades del mercat serà de 
les 8:30 a les 13:00 hores, i els marxants podran muntar les 
parades entre les 06:00 i les 8:30 hortes del matí, i 
desmuntar-les entre les 13:00 i les 14:30 hores del migdia. 

Amb l'objectiu de millorar els aspectes de seguretat, mobilitat i 
la organització interna de la càrrega i descàrrega de les 
diferents zones o espais autoritzats a on hi ha parades, 
l'Ajuntament podrà:

1- Modificar l'horari autoritzat de muntatge o desmuntatge de 
les parades per trams de carrers o sectors a les places, 
comunicant-ho amb antelació als marxants afectats. 
2- Autoritzar de manera excepcional l'entrada d'un nombre 
limitat de vehicles al recinte del mercat abans de les  06:00h. 

Per motius de millora de l'oferta comercial, promoció comercial 
d'una zona o espai de la ciutat o per altres criteris similars 
degudament justificats amb informe tècnic, l'Ajuntament podrà 
modificar l'horari de celebració del mercat i permetre que les 
parades allarguin l'horari de venda per la tarda, garantint que el 
desmuntatge de les parades i la neteja de l'espai s'hagi 
realitzat abans de les 22h. 

L'Alcaldia o l'òrgan competent en qui aquesta delegui podran 
autoritzar l'ampliació i/o modificació d'aquest horari o el canvi 
de dia per raons de flux de públic o de persones, per motius de 
coincidència amb dies assenyalats o qualsevol altra raó 
justificada adequadament o d'interès general.

En aquest sentit, i sense cap notificació prèvia per ambdues 
parts, coincidint amb el període de vacances escolars, 
l'Ajuntament podrà consentir la modificació de l'horari autoritzat 
de venda als paradistes que ho desitgin, que serà fins les 13:30 
hores, i en conseqüència, també l'horari de desmuntatge de les 
parades, que es podrà dur a terme fins les 15:00 hores.

L'Ajuntament també podrà, per raons d'interès general, 
cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o 
indefinida, previ avís als paradistes sempre que sigui possible ."

d) En l'article 5 es fa una millora del redactat:

"ARTICLE 5. Trasllat del mercat

L’Ajuntament podrà també traslladar el mercat o una part d’ell, 
per motiu d'obres, grans esdeveniments esportius, socials, 
culturals, fires i festes de caire tradicional o actes de qualsevol 
altra mena que tinguin rellevància per al municipi, o quan 
concorrin altres circumstàncies especials que dificultin la seva 
celebració, sense que els titulars de les autoritzacions tinguin 
per aquest motiu cap dret a indemnització."

e) En l'article 7  s'incorpora la regulació dels productes de temporada. L'article queda redactat :
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"ARTICLE 7. Competències municipals

Són competències municipals:

1- Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària
2- El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la 
fixació de l’horari de venda i la periodicitat .
3- Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o 
parcialment, la gestió, administració, neteja dels 
emplaçaments, o qualsevol altre servei propi del seu 
funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats 
amb relació a la seguretat i vigilància.
4- Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la 
seguretat viària i la mobilitat de les persones, vehicles i veïns.
5- Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient.
6- Facilitar els mitjans i aplicar els sistemes que es considerin 
més idonis per la neteja del mercat i la recollida selectiva dels 
residus.
7- Designar el personal tècnic i administratiu responsable de la 
gestió i el control del mercat.
8- Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles 
per a cadascuna de les modalitats i/o articles de venda que 
s'estableixin.
9- Modificar, previ informe motivat, el nombre d’autoritzacions 
de comerciants i parades, per motius d’interès públic.
10- Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat. En cas 
d’infracció podrà intervenir els productes exhibits pels 
comerciants, sense perjudici de les sancions que siguin 
aplicables.
11- Exercir la potestat sancionadora.
12- Respecte a aquelles infraccions que no siguin de la seva 
competència, posar-les en coneixement de l’administració 
competent.
13- Establir uns espais dins el recinte del mercat per a la venda 
d'articles o productes de temporada, limitar els nombre màxim 
de venedors per a cada article i establir un calendari que 
determini el període màxim de venda de cadascun d'ells. "

e) En l'article 8 s'afegeix una documentació mínima. Es transcriu l'article:

"ARTICLE 8. Requisits per a obtenir l'autorització

Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones 
físiques o jurídiques hauran de complir els següents requisits :

1- Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui 
legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial 
corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a 
prestar.
2- Quan es tracti de comerciants extra-comunitaris, acreditar, a 
més a més, que estan en possessió dels permisos de 
residència i de treball que estableix la normativa específica 
vigent.
3- Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la 
tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens 
d’obligats tributaris.
4- Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que 
correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i 
estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social .
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5- Complir tots aquells requisits que estableixin les 
reglamentacions específiques a aplicar als productes que 
tinguin a la venda.
6- Disposar de la documentació que acrediti el compliment de 
la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si 
s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, 
segons les disposicions vigents.
7- Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una 
cobertura mínima de 300.000,- euros.
8- Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots 
els socis treballadors estant adscrits en el mateix Règim de la 
Seguretat Social (General o Especial de treballadors 
autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts 
socials de la cooperativa.
9- Qualsevol altre document que l'Ajuntament cregui necessari 
per a la bona gestió del mercat i control de les parades i dels 
articles de venda.
10.- En el cas de les parades d'animals de consum, estar en 
possessió de la documentació que s'indica a l'article 21,
11.- Tenir la parada adequada als als productes i articles que 
s'hi venen i tenir tot l'equipament i utillatge necessaris pel 
desenvolupament correcte de l'activitat.

S'admetran sol·licituds de persones agrupades en un 
«partenariat d'interès», sempre que totes elles siguin 
productores i acreditin la seva relació comercial amb un 
conveni per escrit indicant com a mínim els aspectes següents: 

- objectius del partenariat
- accions que es portaran a terme per aconseguir-los
- actuacions de cadascun dels participants
- participació econòmica de cadascun dels membres
- designació de beneficiaris, coordinador i líder del projecte, 
que serà el representant que signarà la sol·licitud i a favor del 
qual s'emetrà la llicència corresponent
- dades fiscals i signatura de tots els participants

Els artesans, pagesos i productors d'alimentació que disposin 
d'autorització municipal per a ocupar una parada de caràcter 
eventual, segons es detalla a l'article 9, no hauran de complir 
amb tots els apartats administratius d'aquest article, i 
l'Ajuntament els requerirà només per als aspectes que cregui 
absolutament imprescindibles, que seran com a mínim el DNI i 
l'assegurança de responsabilitat civil . 

L'Ajuntament podrà determinar que, per a l'acreditació d'alguns 
d'aquests requisits, l'interessat pugui presentar una declaració 
responsable en la que es manifesti:
· el compliment dels requisits que estableix aquest article
· estar en possessió de la documentació que acredita 
aquest compliment
· mantenir el seu compliment durant tot el període de 
vigència de l'autorització
· concedir autorització a l'Ajuntament per tal que, si ho creu 
convenient, pugui fer les comprovacions quant al compliment 
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o 
consulta telemàtica als registres i arxius d'altres 
administracions o entitats públiques, si és el cas.

La falsedat en la declaració responsable podrà ser motiu de 
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pèrdua de l'autorització sense possibilitat d'indemnització, 
sense perjudici de les sancions que siguin aplicables .

Sense perjudici de les disposicions d’aquest Reglament, seran 
d’aplicació les normes contingudes a la Disposició transitòria 
segona i tercera de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres i del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 
d'octubre per a l’adequació de normes amb rang de llei a la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior que 
modifiquen el Text refós sobre comerç interior, dels preceptes 
de la Llei 1/1983,de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de 
novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març."

f)  En l'article 10, s'elimina paràgraf sobre transmissions. Article que queda redactat :

"ARTICLE 10. Durada de l'autorització

L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà 
una durada d’un període de quinze anys. 

Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament 
comprovarà cada any que els seus titulars continuen complint 
els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca , i 
estar-ne al corrent de pagament, com son:
· els tributs municipals
· les obligacions i cotitzacions amb la Seguretat Social
· l’assegurança de responsabilitat civil
· les obligacions amb l'Agència Tributària
· estar en possessió de la documentació que és preceptiva 
pel tipus de productes o articles que posen a la venda"

g) En els articles 11 i 12, es fa una millora del text:

"ARTICLE 11. Procediment de selecció

El procediment de selecció per l’atorgament de les 
autoritzacions, així com per cobrir les vacants que es puguin 
produir entre les ja atorgades, es realitzarà en règim de 
concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a 
resultat d’un procediment basat en els principis de 
transparència, imparcialitat i publicitat .

A tal efecte, l’ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació 
per a cada convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les 
corresponents bases, que inclouran els requisits i criteris 
d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, 
indicant que ultrapassat aquest sense que s’hagi dictat la 
resolució, aquesta haurà d’entendre’s desestimada.

El procediment per a l’adjudicació dels llocs de venda seguiran 
els criteris i requisits següents :

a) Prèviament a l’obertura del procediment públic d’adjudicació 
d’autoritzacions, per decret de l’Alcalde/essa (o regidor/a en qui 
delegui), s’establiran el nombre d’autoritzacions que es podran 
atorgar per a cada ram d’activitat, a fi d’aconseguir una 
diversificació de la oferta comercial del mercat .
b) La persona interessada haurà de sol·licitar una autorització 
per a una activitat concreta, i aquesta s'haurà de mantenir 
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durant el període de vigència de l’autorització. Passat un 
termini mínim de dos anys, el titular podrà sol·licitar canvi 
d'article de venda, prèvia justificació adequada i suficient . 
c) En el corresponent plec de clàusules de cada procediment 
públic d’adjudicació s’especificaran els requisits i elements de 
valoració de les ofertes, per tal d'assegurar una oferta 
comercial de qualitat, variada i racional, basats com a mínim, 
ens els aspectes següents:
· Valors estètics i adequació de les instal·lacions de la 
parada amb l’entorn.
· Gestió comercial, organitzativa i del personal de la 
parada.
· Producte de venda: procedència, qualitat, idoneïtat.

Els plecs de condicions del procediment de selecció podran 
determinar la possibilitat de que les ofertes valorades que no 
han obtingut cap parada en aquell procediment, quedin en llista 
d'espera per un període màxim de dos anys per cobrir futures 
vacants, si l'oferta presentada ha estat valorada amb una 
puntuació mínima concreta que determini la qualitat de la 
proposta presentada, sempre que l'article de venda i les 
característiques de la parada s'ajustin a les necessitats que es 
puguin produir per vacants durant aquests dos anys. 

ARTICLE 12. Contingut de l'autorització

Les autoritzacions atorgades per l’ajuntament hauran d’indicar:

· Les dades del titular, i en el seu cas, de les persones 
autoritzades
· Lloc on pot exercir-se l’activitat, número de parada i 
metres autoritzats. 
· Producte autoritzat per a la venda 
· Durada de l’autorització

Així mateix, es permetrà la substitució del titular, quan aquest 
no pugui assistir al mercat per causa de força major.

Podran substituir als titulars de les llicències qualsevol persona 
que sigui degudament autoritzada pel mateix, sempre que 
l’Ajuntament ho autoritzi, i s’hagin justificat convenientment i 
documental les causes i la durada aproximada de la 
inassistència.

Els substituts del titular hauran de complir les mateixes 
condicions legals i de formació que es detallen a l 'article 8."

h) En l'article 13 s'afegeixen  preferències de les ampliacions 
davant els canvis de lloc de les parades,  es transcriu l'article:

"ARTICLE 13. Canvis d'ubicació, d'articles de venda i 
ampliacions

Els titulars de l’autorització podran presentar una sol·licitud de 
canvi en l'article de venda autoritzat, atenent la classificació de 
les activitats econòmiques que es detalla en l'article 13 bis, de 
canvi d’ubicació i/o d'ampliació de la parada. 

En funció de les disponibilitats i criteris tècnics que valori 
l’Ajuntament i del mix comercial del mercat que es pugui 
establir, la sol·licitud s’atendrà donant preferència als titulars 
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que no han demanat cap canvi en els darrers dos anys, i 
atenent els criteris següents:

· Que el canvi sol·licitat encaixi amb les característiques de 
les parades més properes del mercat i amb el comerç sedentari  
del mateix tipus de producte, excepte en els productes 
relacionats amb sector alimentari que haurà d'estar en unes 
determinades zones del mercat. 
· Per canvi de parada simple a remolcs o camions-botiga.
· Per proximitat d’espais buits.
· Per grandària de la parada (de menor a major).
· Per modificacions efectuades en l'estructura o composició 
de l'espai públic o en la ubicació del mobiliari urbà .
· Qualsevol altre motiu que l'Ajuntament consideri adequat 
previ informe justificatiu.

L'Ajuntament podrà modificar la ubicació de les parades 
d'aliments o productes que es venguin, atenent a la protecció 
dels mateixos.

L'Ajuntament donarà preferència a les ampliacions de parada 
per davant del canvis de lloc, sempre que sigui possible i si no 
concorren situacions extraordinàries o especials com les 
previstes als articles 5 i 6, amb l'objectiu d'afavorir les parades 
més petites que hagin manifestat la seva voluntat d'ampliar. 

Si el canvi de parada comporta una reducció dels metres 
autoritzats, als efectes del pagament de la taxa aquesta 
reducció serà aplicable per al següent exercici fiscal al de la 
data de la modificació. "

i) En l'article 13 bis, s'afegeix normativa sobre articles de 
temporada:

"ARTICLE 13 bis. Articles de venda

Els articles de venda autoritzats en els mercats de venda no 
sedentària s'agruparan, segons la seva tipologia, de la manera 
que es detalla tot seguit, atenent els criteris generals de la 
Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques CCAE 2009:

1- Sector quotidià alimentari.
Fruita, verdura i hortalisses.
Carns i derivats.
Aviram, ocells, ous, conills, cacera i derivats.
Peix, pesca salada, olives i altres aliments curats.
Pa, pastisseria, confiteria, caramels, fruits secs i llaminadures.
Llet i productes làctics.
Vins i begudes de tota mena.
Comerç al detall de productes d’alimentació, olis, conserves i 
begudes en general.
Plantes i herbes en herbolaris.
Bolets, espàrrecs i altres fruits del bosc de collita autoritzada

2- Sector quotidià no alimentari.
Productes de drogueria, perfumeria i cosmètica.
Productes de neteja, pintures, papers i altres productes per a la 
decoració i productes químics.
Articles per a la higiene i neteja personal.

3- Equipament de la llar.
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Productes tèxtils, retalls, roba a metres i confeccions per a la 
llar
Catifes, coixins, tapisseria, cortines, hules i cistelleria.
Mobles per la llar, el jardí i altres (excepte els d’oficina).
Material i aparells elèctrics, electrodomèstics, màquines de 
cosir i altres aparells d’ús domèstic amb energia diferent de 
l'elèctrica i mobles de cuina.
Parament de la llar, ferreteria, adornament, plantes artificials i 
objectes de regal.
Materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament .
Portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i 
parquet mosaic i articles de suro.
Articles de bricolatge.
Llavors, planter, flors, plantes, i animals petits de companyia i 
els seus complements.
Serveis complementaris: confecció de claus, reparació de 
calçat, esmolet i similars
Altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en 
altres llocs.

4- Equipament de la persona.
Tota mena de peces de vestir i lligadures per a home, dona i 
infants.
Roba interior, llenceria, cotilleria i faixes.
Merceria.
Peces i talles especials.
Calçat.
Articles de pell i d’imitació.
Confeccions de pelleteria.
Joieria, rellotgeria i bijuteria.
Telefonia i els seus accessoris .
Béns usats.

5- Lleure i cultura.
Instruments musicals, aparells reproductors, música, vídeo i 
accessoris.
Segells, monedes, medalles, minerals i altres articles de 
col·leccionisme.
Aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics.
Llibres, diaris, papereria, quadres i articles per a manualitats i 
belles arts.
Joguines, articles i roba d’esport.
Medicines i teràpies alternatives, aromes, pedres i similars

6- Altres.
Xurreries, pizzeries, creperies, bars i similars
Rostisseries i menjars cuinats
Altres productes al detall no especificats anteriorment, a 
excepció dels articles per a
l’equipament de la llar.

Per a la venda d'articles de temporada l'Ajuntament podrà 
establir un calendari que estableixi el període màxim de venda 
de cadascun d'ells. "

j) En l'article 15, s'actualitzat el text d'acord amb el Decret de la Generalitat:

"ARTICLE 15. Transmissió de l'autorització

Les Autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la 
comunicació prèvia a l’Ajuntament, pel termini que resti de 
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l’autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de 
l'autorització, en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l’activitat de venda 
ambulant si han transcorregut un mínim de 5 anys des de la 
data d'obtenció de la llicència. 
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat 
laboral, malaltia o situacions anàlogues, degudament 
acreditades.
c) Per mort de la persona titular, l'autorització es podrà 
transmetre d'acord amb les disposicions testamentàries o 
successòries, que s'hauran de comunicar a l'Ajuntament en un 
termini de dos mesos. 

El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per 
l’exercici de l’activitat, en la qual va ser atorgada l’autorització 
inicial, tant en la durada com en l’activitat de venda autoritzada.

El cessionari, tant per actes intervius, com per actes mortis 
causa, haurà d’adjuntar a la sol·licitud una declaració 
responsable respecte els requisits establerts a l’article 8 del 
present reglament i abonar les taxes municipals que es derivin 
per la tramitació del canvi de titularitat de l’autorització .

En cap cas s'autoritzarà la transmissió sense que el 
transmissor estigui al corrent de pagament de taxes i altres 
obligacions tributàries amb la Ajuntament.

L'Ajuntament podrà denegar per resolució motivada la 
transmissió de la parada si el cessionari incompleix les 
condicions que regulen i/o condicionen la parada o l'activitat 
que s'hi ha de desenvolupar."

k)  En l'article 17, es millora la redacció del text que es transcriu :

"ARTICLE 17. Els titulars de les parades

Tindran la consideració de titulars aquelles persones físiques o 
jurídiques que obtinguin l'autorització que expedeix 
l'Ajuntament.

Els titulars dels llocs de venda, estan obligats a complir totes 
les prescripcions personals i administratives que li siguin 
indicades per l’Ajuntament de Granollers, i també les dels 
funcionaris municipals que s’encarreguen de la regulació dels 
mercats setmanals.

En el cas que el mercat estigui gestionat de forma indirecta en 
qualsevol de les modalitats previstes per la vigent legislació, 
aquesta obligació es referirà també a les persones degudament 
acreditades que siguin les encarregades de la vigilància i 
control del mercat. 

Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i 
personalment l’activitat comercial. Podran també fer-ho en el 
seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol 
mitjà, els seus parents dins el primer grau de consanguinitat 
que convisquin amb el titular, i les persones assalariades amb 
contracte de treball i en situació d’alta a la Seguretat Social .

En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan 
aquesta estigui integrada per més d’una persona física, serà 
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necessari justificar documentalment la relació jurídica existent 
entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat .

Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització. Els 
titulars de les autoritzacions han d’exercir la seva activitat de 
venda amb estricta subjecció a les condicions de l’autorització 
atorgada
En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a 
nom del cooperativista que hagi d’exercir la venda.
En cas de partenariats d'interès, l'autorització s'atorgarà a nom 
de la persona designada com a líder o representant."

l) En l'article 18 s'actualitza per concretar criteris. L'article 
queda redactat de la següent manera:
ARTICLE 18. Les parades

"La superfície de la parada regular o estàndard del mercat 
estarà limitada a un màxim de 6 metres lineals d'amplada i 2,5 
metres lineals de fons. 

Les parades del sector quotidià alimentari detallades a l'article 
13bis, i especialment les dedicades a la venda de fruita i 
verdura, tindran una mida regular o estàndard màxima de 10 
metres lineals i 2,5 metres lineals de fons.

En ambdós casos, per les característiques especials de l'article 
de venda, del lloc de venda autoritzat o de composició dels 
elements de la parada, es podrà autoritzar expressament per 
l’Ajuntament una major amplada. 

Les mides del fons de la parada es podrà reduir o ampliar 
atenent l'amplada del carrer o plaça a on està situada, de 
manera que sempre es garanteixi un espai correcte i suficient 
per al pas dels vianants i veïns. 

L’espai a ocupar per la parada no obstaculitzarà, ni les 
entrades dels portals de les cases de veïns, ni les entrades de 
cap establiment comercial. Així mateix, quedarà prohibit 
d’ocupar l’espai davant la porta principal d'accés a qualsevol 
establiment bancari o del comerç de joieria.

Tanmateix, és prohibit col·locar penjolls, taulells, mostradors i 
penjadors a les parades que surtin fora dels metres lineals 
autoritzats o estiguin a una alçada que impedeixi o dificulti el 
lliure pas de les persones a l 'entorn de la parada. 

Els productes de venda, no podran ser exhibits en cap cas 
sobre el terra o paviment del carrer i hauran de situar-se a una 
alçada respecte al nivell del terra, no inferior a 50 centímetres, 
excepte en les parades amb productes que pel seu pes, mides 
o altres característiques especials estiguin degudament 
autoritzades. 

La venda al públic s'haurà de realitzar exclusivament per la 
part frontal de la parada, excepte les que facin cantonada, i no 
es podran utilitzar els passos entre parades per a la exposició i 
venda de producte. 

El pas de seguretat entre parades seran com a mínim de 50 
cm, per un dels dos costats d'aquesta. "
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m) En l'article 19 es  millora el redactat i s'afegeix paràgraf sobre passos de vianants:

"ARTICLE 19. Drets i obligacions

a) Drets:

Els titulars de les parades tindran els següents drets:
1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no 
sedentària.
2. Rebre per part de l’Ajuntament i prèvia sol·licitud, la 
informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin 
o afectin la venda.
3. Vendre directament a través del vehicle, substituint la 
parada, si aquest està adaptat per a la venda i sempre amb la 
corresponent autorització.
4. Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas 
d’activitat artesanal expressament autoritzada. S'exclou 
l'elaboració o preparació de productes alimentaris si no hi ha 
autorització expressa de l'ajuntament.
5. Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant 
un període màxim de 4 dies consecutius per causa justificada, 
però sense quedar eximits del pagament de les taxes 
corresponents.
6. Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 13.
7. Transmetre l’autorització en els casos autoritzats d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 15.
8. Nomenar representants i constituir entitats de 
representació.
9. Promoure i impulsar comercialment el mercat així com 
adoptar mesures que tendeixin a l’increment de la qualitat i la 
competitivitat.

b) Obligacions:

Els titular de les parades tindran les següents obligacions :
1. Complir les instruccions del personal autoritzat de 
l’Ajuntament.
2. Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la 
continuïtat que hagi acordat l’ens local, sense interrupcions 
injustificades.
3. Complir amb les condicions de seguretat i higiene que 
estableixi aquest reglament i la normativa general i sectorial 
específica en relació a les instal·lacions , equips i productes a la 
venda.
4. Facilitar l’accés a la parada, al vehicle, als vehicles-tenda 
i la informació que sigui requerida, als inspectors i vigilants del 
mercat, i als òrgans competents de control que ho sol·licitin .
5. Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al 
públic s’ha de fer constar precedit de les sigles PVP i s’ha 
d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i 
clarament llegible.
6. Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha 
de satisfer, amb impostos inclosos. Els descomptes s’hauran 
d’indicar amb claredat i de forma diferenciada.
7. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions 
s’efectuaran sempre a la vista del públic.
8. Situar les balances de manera que els consumidors 
puguin veure perfectament el pes i el preu dels productes, i 
l’import de la seva compra.
9. Els corresponents instruments de pesada i mesura, 
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segons sistema mètric decimal, hauran de ser revisats 
anualment per una empresa autoritzada i podran ser objecte de 
comprovació per l’encarregat municipal de control dels mercats 
de venda no sedentària.
10. Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una 
major rapidesa en la recollida dels residus, que s’hauran de 
dipositar en els llocs i de la manera assenyalats . Netejar l’espai 
que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva 
activitat, i dipositar les deixalles en els punts o de la manera 
que hagi indicat l'Ajuntament, deixant completament neta la 
part ocupada al finalitzar cada jornada. Caldrà separar de 
manera selectiva les diferents fraccions: paper i cartró, 
orgànica i rebuig.
11. Els titulars, els treballadors i els suplents de la parada, si 
és el cas, han de vestir amb roba neta i acurada, i mantenir un 
tracte correcte amb els altres comerciants, amb els funcionaris 
municipals i amb el públic en general .
12. Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els 
períodes de la seva concessió, amb la deguda correcció i 
d’acord amb l’horari del mercat. El període de vacances, si és 
el cas, es comunicarà a l'Ajuntament amb 30 dies d'antelació.
13. Les persones físiques titulars de l’autorització estan 
obligades a exercir personalment l’activitat econòmica o a 
través del cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol 
mitjà, els seus parents dins el primer grau de consanguinitat 
que convisquin amb el titular, i assalariats amb contracte de 
treball i en situació d’alta a la Seguretat Social .
14. Satisfer les taxes i els tributs municipals que 
corresponguin en els terminis i de la manera que l'Ajuntament 
determini.
15. Estar al corrent del pagament d’impostos, estar donats 
d'alta al cens de l'IAE, estar donats d’alta i al corrent de les 
obligacions amb la Seguretat Social i també al corrent en el 
pagament de l’assegurança de responsabilitat civil .
16. Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o 
distintiu atorgat per l’Ajuntament.
17. Disposar de fulls oficials de reclamació
18. Exhibir la mercaderia de taulell endins.
19. Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas 
sobre el terra o paviment, hi hauran de situar-se a una alçada 
no inferior a 50 cm, amb les excepcions que es detallen a 
l'article 18.
20. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions 
dictades pel personal municipal encarregat del control del 
mercat, la Policia Local i la resta de personal auxiliar o 
subaltern.
21. Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb 
anterioritat, incloent les vacances.
22. Els titulars que venguin roba o altres articles 
d’equipaments de la persona que els compradors s’han 
d’emprovar, hauran d’habilitar a l’interior o darrera de 
cadascuna de les parades els emprovadors necessaris que, a 
més a més hauran de ser tancats.
23. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de 
productes de qualsevol mena que puguin corroir, deteriorar, 
tacar o perjudicar de qualsevol altra manera els paviments, 
estan obligats a col·locar una protecció de material 
impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació .
24. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
25. Reparar o fer-se càrrec de les despeses de reparació els 
desperfectes que per motiu de l'activitat es causi a la via 
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pública, voreres, enllumenat, arbrat, jardineria i mobiliari urbà 
en general.
26. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de 
l’activitat.
27. Ocupar les parcel·les o superfícies reservades abans de 
les 8:30 del mati de cada dijous, i passada aquesta hora, 
l’Ajuntament en disposarà si ho estima oportú.
28. No promoure ni participar en escàndols, altercats o 
discussions de cap classe, amb altres venedors, agents de 
l'autoritat del mercat o amb el públic en general, al que s'haurà 
de tractar amb respecte i consideració.
29. No encendre foc a cap mena al recinte del mercat.
30. No fer crides continuades en veu alta dels articles o dels 
preus, fer ús d’altaveus, música o realitzar qualsevol altra acció 
sorollosa per cridar l 'atenció dels vianants."

SegonSegonSegonSegon....- Acordar que, un cop aprovat inicialment l'esmentat reglament, es sotmeti el precedent acord a 
informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler 
d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seva seu electrònica, per un termini de 30 dies 
hàbils a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de 
la presentació, si escau, de reclamacions i al·legacions. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació en el termini 
d'exposició al públic, l'aprovació inicial del present reglament, en la mateixa forma assenyalada en 
l'acord primer de la part dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovat definitivament sense ulterior 
tràmit.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Acordar que, un cop aprovat definitivament el Reglament, es doni trasllat de  l'acord i el text 
definitiu del Reglament a la Delegació del Govern a Catalunya i a l'òrgan corresponent de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, als efectes oportuns.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Publicar íntegrament el text del Reglament en la forma aprovada definitivament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb 
l'establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així 
com inserir-se al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i anunciar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona on s'ha 
publicat íntegrament el text.

 

Alcalde: Moltes gràcies, senyora Secretària. El Regidor de Mobilitat té la paraula, endavant, Mobilitat i 
de Serveis, en aquest cas de Serveis, endavant 

Senyor Segovia: Gracias Alcalde, buenas tardes a todos. Esta propuesta de modificación del 
reglamento, que como leía la señora Secretaria, fue aprobado en el año 2012, viene dada 
principalmente y como han podido comprobar los Grupos Municipales, aunque en este caso he de 
reconocer que no han tenido demasiado tiempo, para adaptar este reglamento a los diferentes 
cambios normativos que han ido apareciendo, como por ejemplo el Decreto 162/2015 de la 
Generalitat de Catalunya que regula la venta no sedentaria en mercados de marchantes, y que viene a 
modificar al decreto 1/1993 que era el que hasta ahora lo regulaba desde la modificación de la Ley 
7/2011 de medidas fiscales y financieras.

Y también hemos aprovechado ya la oportunidad de esta remodelación, para incluir algunos aspectos 
que hemos considerado que mejoran y clarifica la redacción de este reglamento, así como la 
incorporación de algunos artículos que permitan la creación de nuevos espacios y artículos de venta .
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Cuestiones a destacar de manera breve que hacen referencia a la nueva normativa: En el artículo 11. 
Recoge que tendremos que tener unos pliegos de condiciones y los criterios de valoración de los 
futuros concursos para otorgar las nuevas paradas. Actualmente ya lo hacemos así desde el año 2013 
pero desde ahora también lo recogerá la ordenanza.

En el artículo 13 recogemos lo que sugiere el Real Decreto sobre ampliaciones y cambio de 
ubicaciones, que dice que demos prioridad a las ampliaciones de paradas antes que los cambios de 
ubicación. Esto propicia que las paradas al ser más grandes tengan mayor posibilidad de negocio .

Copiamos íntegramente el artículo 13 bis, atendiendo los criterios generales de la Clasificación 
Catalana de Actividades Económicas 2009. Este artículo recoge la agrupación de los artículos de 
venta por sectores:
Por ejemplo, el Cotidiano Alimentario (comida). Cotidiano No Alimentario (droguería, perfumería, 
decoración...). Equipamiento del Hogar (textil, alfombras, decoración). Equipamiento de la persona, 
etc. etc.

El artículo 15, referente a la transmisión de la autorización (la licencia de actividad): Fija la 
obligatoriedad de poseer la licencia como mínimo un período de cinco años antes de volverla a 
traspasar (esto se hace con la voluntad de evitar la especulación que pueda existir con las paradas ). 

También recogemos el supuesto de traspaso por defunción del titular que hasta el momento, si bien 
se atendía,  no estaba recogido en la Ordenanza.

El artículo 18, en referencia a las paradas: Hace referencia a la obligatoriedad de dejar un paso 
mínimo de seguridad entre paradas.

Y como decía al inicio, ya que teníamos la obligación de adaptar el reglamento por la aplicación del 
Decreto, también incorporamos algunas modificaciones que a nivel interno hemos ido acumulando 
desde la anterior modificación del como por ejemplo:

Artículo 1. Incorporamos un nuevo párrafo que da cobertura a la posible creación de nuevos 
mercados. Por ejemplo, uno que está en una fase avanzada de productos de proximidad que podría 
instalarse en la plaza de la Corona.

El artículo 3. Día de celebración y horarios. Y con el objetivo de no estar cambiando regularmente en 
el tema de horarios y días, se deja así de «abierto» voluntariamente para en caso de ampliar horarios 
o cambios de día, no se tenga que cambiar obligatoriamente la ordenanza. 

También recogemos la posibilidad de establecer horarios especiales de montaje de paradas y de 
entrada de vehículos por tramos de calles o plazas, por otros motivos como los cambios de Navidad 
por la Fira de Santa Llúcia, Festa Major, etc...

En el artículo 7 Competencias municipales, en el apartado 13 – , Nuevo párrafo para permitir la venta 
de artículos de temporada pudiendo limitar el número de vendedores por cada artículo y establecer un 
calendario y período máximo de venta por cada artículo, como por ejemplo en productos de temporada 
como puede ser época de  cerezas, espárragos, bolets, caracoles, que nos piden una época de 
instalación muy determinada.

En el artículo 8 La autorización de venda. Se incorpora la posibilidad que los vendedores se agrupen 
en un denominado «partenariado de interés» que es una agrupación de productores con un 
representante o líder que será el titular de la parada en nombre de todos los que se agrupen a través 
de un convenio. 

Y por último, en el artículo 18, también de las paradas. Se mejora el redactado de este artículo 
detallando la medidas normales o regulares de las paradas dependiendo del artículo de venta y del 
punto donde se encuentre la parada, pudiendo ampliar o reducir la medida del fondo de la parada para 
garantizar el paso de vecinos y usuarios. 

También se concreta que no se puede vender al público por donde estén los pasos de seguridad  o de 
acceso a las viviendas de los vecinos. 
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Y estas son las modificaciones que a grandes rasgos se proponen al reglamento actual, como ven, 
modificaciones que van en la dirección de mejorar en la gestión nada fácil de un mercado como el 
nuestro de tanta envergadura.

Y para acabar simplemente este reglamento también  adapta aquellos requerimientos básicos a la 
propuesta de Ordenanza que se está redactando y presentará próximamente la Diputació de 
Barcelona como marco general para todos los mercados de la Provincia. 

Un reglamento que surge de una comisión de trabajo en el que el Ayuntamiento de Granollers a través 
de sus técnicos municipales participa activamente desde hace varios años .  

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha intervencions demanades. No sé si per part del Partit 
Popular, no? Per part de la CUP? No, finalment No? Algun Grup vol intervenir? Sí? Esquerra? 
Convergència i Unió? 

Senyor Vila: Només manifestar que l'abstenció del nostre Grup, aquesta és una aprovació inicial, per 
tant no és cap posició definitiva, i de fet ho hem treballat en la Comissió, però sí que volíem manifestar 
que aquesta abstenció és perquè realment no tenim una posició per fer en aquests moments, no 
només per la poca premura de temps, sinó perquè creiem que això, alguns aspectes d'aquesta 
modificació, són realment tècnics, però d'altres tenen algun aspecte que a nosaltres ens agradaria 
consultar amb el sector comercial de la ciutat, perquè tampoc tenim el criteri per fer només nosaltres 
sols.

I creiem que un dels aspectes on potser l'hauríem de pensar durant aquest tràmit de modificacions és 
el tema de l'horari, sí que és bo que flexibilitzem, que per un canvi puntual no s'hagui modificar 
l'Ordenança, però el fet que obri, de què aquesta modificació obri la porta a què el mercat pugui ser a 
la tarda a tot arreu i tots els dies potser ho hauríem de comentar, perquè entre poc i massa en el fet de 
deixar-ho obert, estem d'acord en què potser en determinades zones té el seu interès que sigui a la 
tarda, però en la resta, pot tenir implicacions en tot el mercat, pot crear potser greuges comparatius 
entre grups que puguin obrir per la tarda i altres no, i en tot el sector comercial de la ciutat, no diem 
que no, però que és un punt que s'ha de treballar. 

Alcalde: No sé si el Grup Socialista vol intervenir , no? El senyor Segovia té la paraula.

Senyor Segovia: Amb molt de gust, ara, des de l'aprovació inicial tenim un mes d'exposició que poden 
fer arribar aquelles propostes que com he explicat, podem discutir obertament. Com vàrem explicar a 
la Comissió Informativa, referida als temes que ja ens trobem, una que deixem ampliar mitja hora més 
l'hora de recollida quan els nens comencen, com és el cas ara, quan els nens comencen el període 
vacacional, que també ens permeten anar una miqueta més tranquils a l'hora de recollir, i l'altra era 
com deien, aquest mercat de proximitat que estem intentant engegar, que alguns productors d'aquests 
tipus que estiguin interessats, com deia, a la plaça de la Corona poder allargar per la tarda, són temes 
a discutir. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el senyor Vila vol dir? No? Per tant, ho deixaríem aquí i passaríem a 
fer la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb 19 vots favorables dels grups municipals PSC-CP (13),  
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ERC-AG-AM (3), C's (2) i PP (1); i 6 abstencions  dels grups municipals CIU (4), i CpG-CUP-PA (2) 

Alcalde: Passem al punt número 11 en el qual es proposa l'aprovació de la liquidació del Conveni 
referent a autobusos per l'any 2015, endavant senyora Secretària,

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE ELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE ELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE ELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL    
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT,,,,        LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    
LLLL''''AJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLES,,,,        LLLL''''AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,,,,    
LLLL''''AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS,,,,    LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ    
DE BARCELONA I LDE BARCELONA I LDE BARCELONA I LDE BARCELONA I L''''EMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DEEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DEEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DEEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE    
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERSTRANSPORT URBÀ DE VIATGERSTRANSPORT URBÀ DE VIATGERSTRANSPORT URBÀ DE VIATGERS ,,,,    ANYANYANYANY    2015201520152015

En data 27 de novembre de 2012 el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar procedir a la 
signatura del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, 
l'Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels 
serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del 
Vallès i la Roca del Vallès.

En l'acord primer del Conveni s'explicita la transformació provisional de les línies urbanes de la ciutat 
de Granollers, en filloles dins el transport públic interurbà, en els termes que es detallen en els 
annexos d’aquest Conveni dins del servei regular de transport de viatgers per carretera de la línia Sant 
Feliu de Codines-Barcelona, amb Filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 
1878; B - 102).

Les línies objecte de la liquidació de l 'exercici 2015, són les següents:

L1. Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa-Bellavista
L3 Plaça Europa-Estació de França

L'Ajuntament de Granollers, així com els altres ajuntaments que signen el conveni, i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, participa en el finançament dels serveis de 
transport en els termes previstos a la clàusula cinquena del conveni - règim econòmic i finançament 
dels serveis.

L'actualització  de les aportacions anuals màximes a realitzar per al finançament del servei es 
determina a les addendes al Conveni aprovades anualment, de conformitat amb els pressupostos 
aprovats.

En data 23 de desembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el segon protocol addicional al 
Conveni que determina les aportacions econòmiques pel repartiment del dèficit de les línies L1, L20, 
L21, L22 i L3,  de conformitat amb la distribució següent :

Ajuntament de Granollers : 679.950,05 €
Ajuntament de Canovelles : 39.009,52 €
Ajuntament de Les Franqueses : 93.304,12 €
Ajuntament de La Roca :  193.137,35 €

En el supòsit que l'import total a satisfer sigui inferior al màxim estimat la quantia a abonar per 
cadascú dels ajuntament es reduirà proporcionalment en funció del repartiment intermunicipal acordat 
en el segon protocol addicional aprovat per a l 'any 2015 - annex 3:
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Ajuntament de Granollers : 67,63 %
Ajuntament de Canovelles : 19,21 %
Ajuntament de Les Franqueses : 9,28 %
Ajuntament de La Roca : 3,88%

En l'acord 3r. del segon protocol es regula la forma de liquidació del servei i s'estableix que els 
ajuntaments realitzaran una aportació econòmica mensual per períodes vençuts corresponent a una 
dotzena part del dèficit anual inicialment previst .

L'Empresa Sagalés, SA  ha de presentar una liquidació anual dels serveis, en què es detallin els 
ingressos tarifaris obtinguts, els ingressos corresponents  a la realització de publicitat en els vehicles 
amb la determinació dels que han de ser considerats com a ingressos dels serveis d’acord amb el 
previst al pacte novè del Conveni de 13 de febrer de 2013 i les despeses d'explotació segons el model 
de costos dels annexos 2, 3 i 4, a fi de poder procedir a la liquidació definitiva del servei .

En data 16 de juny de 2016 (registre d'entrada 2016013679)  l’empresa Sagalés S.A. ha presentat la 
documentació corresponent a la liquidació de les línies esmentades per l’exercici  2015.

D'acord amb l'informe emès pel director de  Serveis Municipals,  de data 17 de juny de 2016,  es  
presenta un quadre resum amb la desviació entre les dades finals de l'exercici aportades per 
l’Empresa Sagalés i l'estimació inicial per l'exercici 2015 recollida als annexos 2, 3 i 4 del Conveni, en 
referència  a les línies L1, L20, L21, L22 i L3 :

 LIQUIDACIÓ 2015

Previsió Total 
Servei (Annex 
3) 

Previsió 
Granollers

Resultat Total 
Servei

Resultat  
Granollers

DESVIACIÓ 
Granollers 
Liquid./Previ
st

       

(1) Costos servei 1.840.982,62 1.245.056,55 1.832.455,39 1.241.083,28 -3.973,27 

(2)
Ingressos tarifaris 
Servei 850.436,58 575.150,26 847.184,10 572.950,61 -2.199,65 

(3) Ingressos publicitaris 23.981,00 16.218,35 23.980,99 16.218,34 -0,01 

(4) DÈFICIT 966.565,04 653.687,94 961.290,30 651.914,33 -1.773,61 

(5) Nombre de viatgers 1.029.840,00  1.045.726,00   

       

(6) Venda Títols (núm.) 25.890  29.424   

(7) Subvenció Títols T10 38.835,00 26.264,11 51.684,75 34.954,40 8.690,29 
       

(8) Aportació total (4+7) 1.005.400,04 679.952,05 1.012.975,05 686.868,73 6.916,68 

(7) Annex 3 del 2n protocol addicional al Conveni: “Repartiment dèficit econòmic de les línies L1, L2, L21, L22, i L3”.  
Subvenció dels títols T10 (1,5 euros x títol T10 jubilats i estudiants, més 0,75 euros x títol T-esdeveniments) 

El resultat del període reflecteix que els costos del servei han estat un 0,46% inferiors als previstos en 
el conveni realitzat amb el supòsit que es faria una renovació de flota a partir de l’1 d’octubre de 2015. 
La diferència s’explica, entre altres motius, pel fet que la data d’entrada en funcionament efectiva dels 
dos nous autobusos híbrids es va produir l’1 de desembre, per decisió de la  comissió de seguiment 
del Conveni.

El nombre de viatgers ha estat un 1,54% superior al previst en el pressupost de 2015. Ja en fer el 
pressupost de 2015 es van preveure 1.029.840  viatgers, el que suposava un augment del 2,3%. 
Finalment la xifra de l’any 2015 ha estat un 3,9% superior a la definitiva de 2014.

Malgrat aquest augment de viatgers, s’ha produït una desviació negativa dels ingressos tarifaris del 
0,38%. Això és degut a la disminució del nombre de passatgers amb bitllet senzill (-4,8%) que al ser 
de tarifa més elevada repercuteixen amb una disminució en la recaptació més elevada percentualment 
(-7,4% i – 17.344 €). En canvi s’han produït augments de títols T10- Estudiants, T10-Jubilats i de l’ATM, 
tant en nombre com en ingressos. 
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Afegint a aquest el resultat de la liquidació de la subvenció dels títols (estudiants, jubilats i 
esdeveniments), la regularització total del Servei per a l’Ajuntament de Granollers ha estat 6.916,68 
euros superior al previst en el moment de signatura del protocol addicional del Conveni pel  2015. 

L'Ajuntament de Granollers ha de procedir al reconeixement de l'obligació per import de 6.916,68 € i 
posterior pagament a l'Empresa Sagalès en concepte de liquidació del conveni entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona i l'Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per 
carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.: línies  L1, L20, 
L21, L22 i L3.

Existeix consignació a l'aplicació pressupostària J3130.44110.47200 - Subvenció empreses privades 
transport urbà

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament 
de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels serveis 
de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, aprovat per acord de Ple de data 27 de novembre de 2012.

2. 2n protocol addicional al Conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, aprovat per acord 
de Ple de data 23 de desembre de 2014.

    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 liquidació  del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa 
Sagalés S.A. per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, exercici 2015:

AJUNTAMENT PREVISIÓ RESULTAT DESVIACIÓ
GRANOLLERS 679.952,05 € 686.868,73 € 6.916,68 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 6.916,68 € a favor de l'Empresa 
Sagalès, en concepte de liquidació  del conveni corresponent a l'exercici 2015,  amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària J3130.44110.47200.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Canovelles, a l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, a l'Ajuntament de la Roca i a l'Empresa Sagalés SA. Notificar a les persones interessades 
aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: Moltes gràcies, el regidor de Mobilitat, senyor Segovia, té la paraula, endavant,

Senyor Segovia: Sí, gracias Alcalde, brevemente, ya después de unos cuantos años que  llevo 
haciendo la presentación de la liquidación, creo que he aprendido un poco a modificar, porque es un  
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punto en le que solía dar muchos datos, intentare ceñirme a los que creo que son imprescindibles.
 
Llevamos a aprobación la liquidación definitiva del Convenio para la mejora del Servicio del 
Transporte Urbano de Viajeros por Carretera. Y Me gustaría destacar que como novedad, este es el 
primer año en el que se aplica el nuevo reparto del déficit del servicio. Que pasa a ser del 73’75% al 
67’63% . Fruto del acuerdo con el resto de ayuntamientos firmantes del convenio alcanzado durante el 
año 2014.

Al igual que en el ejercicio anterior, los costes del servicio han sido algo inferiores a los previstos. 
Concretamente un 0’46% ,lo que representa aproximadamente unos 8.000€. Esto viene dado, no por 
nada, sino por el retraso en dos meses de la entrada en funcionamiento de los dos nuevos buses 
híbridos que incorporamos, que como decía tardaron dos meses más a la hora de entrar en 
funcionamiento, por tanto, a la hora de su facturación.

Es destacable también el aumento del número de pasajeros transportados casi en 40.000 personas, 
pasando del 1.006.508 pasajeros del 2014 al 1.045.726 en el 2015 lo que significa un porcentaje del 
3’9%, unas décimas superior a la media de los municipios AMTU de poblaciones entre 50.000 y 
100.000 habitantes como es nuestro caso.

Sin embargo y pese a este aumento de pasajeros, se produce una desviación negativa en el capítulo 
de ingresos tarifarios del 0’38%. Esto se debe a que la disminución del número de pasajeros con 
billete sencillo, -4’8% que es también la tarifa más elevada, repercute con una disminución en la 
recaudación más elevada porcentualmente, que viene a representar unos 17.344€. En cambio, se 
producen aumentos en los títulos T10-Estudiants, T-10 Jubilats y títulos de la ATM tanto en número 
como en ingresos.

En cuanto a los ingresos, la desviación positiva, viene dada por el aumento de la recaudación en base 
a las tarifas aprobadas por la ATM y a unos mayores ingresos publicitarios de los previstos .
También ha sido superior a la previsión, pero en este caso sobre los costes del servicio, la subvención 
destinada por parte del Ayuntamiento de los títulos  estudiantes, jubilados y acontecimientos en 
8.690’29€, lo que hace que finalmente  la cantidad final que tenemos que liquidar a la empresa 
Sagalés sea de 6.916’68€,  como han podido ver en el expediente de liquidación que consta en este 
expediente.

Finalmente, y para acabar, mostrar la satisfacción de como sigue evolucionando el convenio para la 
mejora del transporte de viajeros por carretera en nuestra conurbación, haciendo de este servicio tan 
necesario para tantos ciudadanos y ciudadanas que cada día sea más eficiente. A la vez que entre 
todos lo vamos dotando de mejoras en la calidad del servicio que se presta .

Y por visto y por los datos que vamos viendo de este año 2016, si no cambia la tendencia de manera 
evidente en el segundo semestre, la ciudadanía también lo reconoce aumentando su uso. Les 
aseguro, y creo que hablo, estoy seguro, de que hablo en nombre de todos los municipios que 
firmamos este Convenio junto con l'ATM y el operador, que este es el único objetivo, que estamos 
prestando, y queremos seguir prestando. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si hi ha algun Grup que vulgui intervenir, no? En tots cas no em consta 
que hi hagi sol·licitud de votació, per tant quedaria aprovat per unanimitat.

Senyor Vila: Si, només un dubte

Alcalde: Per això he dit si algú volia parlar. Per tant, vostès volen fer ús de la paraula, cap altre Grup? 
Endavant
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Senyor Vila: Només és una qüestió que m'ha cridat l'atenció que en el repartiment dels imports, per 
exemple posa Ajuntament de Granollers, 679.000, Canovelles 39, les Franqueses 93, i la Roca 193, 
doncs això ja dibuixa una proporció. Però en canvi quan diu: en el supòsit que l'import total a satisfer 
superi l'inicialment previst, els imports es repartiran de la següent manera, i posa: Granollers 73%, 
Canovelles 14, les Franqueses, 8 La Roca 2,88, que és un repartiment, sobretot en el que fa entre La 
Roca i Canovelles, diferent, potser és un error, potser el que estic dient no té res a veure els 
percentatges, però amb l'import inicial on ens fa el repartiment, no sé si m'explico, si...

Alcalde: Mirem de no convertir això en un repàs de números, perquè això hi ha la feina de les 
Informatives, i en tot cas, està bé que aquests temes ens els consultem a les Comissions Informatives. 

Senyor Vila: Val, val, està bé, només dir que d'acord però mirem-ho que potser que hi hagi purament 
un error tipogràfic

Alcalde: En tot cas no sé si el senyor Segovia pot trobar la pàgina en concret

Senyor Segovia: Crec que no està suficientment auditada i el tema també de la desviació del dèficit, 
segueix amb els mateixos números. 

Alcalde: Jo crec que estem parlant de números diferents, en tot cas un és la liquidació del dèficit 
conjunt i un altre és els costos específics que hi ha a cada línia, vinculades a línies concretes de les 
filloles que s'han incorporat, són temes diferents. Són dos serveis que en el seu dia es van compactar 
en un conveni, i que el que portem al Ple òbviament és el que més ens afecta a Granollers, que és la 
part del servei conjunt, no del servei específic de les Franqueses, de la Roca, que són en concret els 
dos que tenen línies específiques més enllà de la unitària , per entendre'ns.

Són vàries operacions alhora, per això hi ha un conveni amb molts agents, però en tot cas el que 
portem aquí és exclusivament la liquidació de la part conjunta, l'informe recull tots els moviments, com 
no pot ser d'una altra manera.

En tot cas, repeteixo l'apreciació, que no sé si m'hauré equivocat, perquè ho prenc malament les 
notes, o no ens entenem a la Junta de Portaveus, en aquest cas, tots els Grups hi estan d'acord i per 
tant no hi ha votació, per tant l'aprovem per unanimitat. 

S'aprova per unanimitat
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Alcalde: Moltes gràcies, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la persona, punt 12, 
en el qual s'aprova un Conveni per tal de crear el Fòrum de ciutats amb consells de FP de Catalunya, 
endavant, 

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 APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ    
ENTRE ELS MUNICIPIS QUE INTEGREN EL «FÒRUM DE LES CIUTATS AMB ELS CONSELLSENTRE ELS MUNICIPIS QUE INTEGREN EL «FÒRUM DE LES CIUTATS AMB ELS CONSELLSENTRE ELS MUNICIPIS QUE INTEGREN EL «FÒRUM DE LES CIUTATS AMB ELS CONSELLSENTRE ELS MUNICIPIS QUE INTEGREN EL «FÒRUM DE LES CIUTATS AMB ELS CONSELLS    
DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA»DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA»DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA»DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA»

La creació de Consells de la Formació Professional per part dels ens locals i el treball plegats culmina 
el 16 de març de 2011 amb la signatura per part de representants dels Consells de la Formació 
Professional de les ciutats de Barcelona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró i 
Terrassa d’un “Acord marc de col·laboració per a la creació i el foment del Fòrum de les ciutats amb 
Consells de la Formació Professional”. Amb posterioritat s’incorporen els Consells de la Formació 
Professional de les ciutats de Rubí i Tarragona.

Les ciutats actualment integrades en el “Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació 
Professional” es proposen:

•Treballar des de la proximitat del territori, aportant el coneixement que ens dóna la relació habitual 
amb els agents locals, per millorar la Formació Professional a les nostres ciutats .
•Actuar com interlocutors necessaris en els nostres territoris, de les institucions i organismes 
competents,  per avançar en una visió integrada de la Formació Professional .
•Defensar el paper de cada Consell com els responsables d’elaborar les demandes i propostes 
dels respectius territoris en relació a la planificació i coordinació de la formació professional inicial i 
per a l’ocupació.
•Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i coordinació de la Formació 
Professional creats per les entitats municipalistes , i en les zones educatives de cada territori .
•Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la Formació 
professional, tant a nivell local com de les altres administracions .

Amb aquesta voluntat es considera adient articular aquesta actuació mitjançant un conveni de 
cooperació i col·laboració, d'acord amb les previsions contingudes a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, deixant sense efecte 
l'anterior acord marc de col·laboració i adequant el nou conveni a les necessitats reals del Fòrum . 

Vist l'informe emès pel cap de Servei d'FP.

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

PRIMER.- Aprovació del Conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el 
«Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya", que es transcriu a 
continuació:

"REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS
A Lleida, el dia XXXXXXX de 2016, el Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert Comissionat d’educació i 
universitats de Barcelona,  el Sr. Francesc Arolas Pou Regidor d’Educació de Granollers, el Sr. Jaume 
Graells Veguin tinent d’alcalde i regidor d’educació i cultura de l’Hospitalet de Llobregat, la Sra. Montserrat 
Parra Albá Regidora de les polítiques en favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i Els Esports de Lleida, 
el Sr. Miquel Àngel Vadell Torres Regidor Educació i Treball de Mataró, el Sr. Rafael Güeto Ortiz tinent 
alcalde i regidor delegat de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Local de Rubí, el Sr. Francesc Roca 
Rosell Conseller d’Educació, Ocupació i  desenvolupament econòmic de Tarragona, la Sra. Rosa Maria 
Ribera i Mitjavila tinent d’alcalde regidora delegada de l’àrea de drets Socials i serveis a les persones i 
vicepresidenta del Consell de la Formació Professional de Terrassa, subscriuen el següent Conveni de 
cooperació i col·laboració:

PREÀMBULPREÀMBULPREÀMBULPREÀMBUL
1111....    Les competències de l’administració local en relació amb la formació professionalLes competències de l’administració local en relació amb la formació professionalLes competències de l’administració local en relació amb la formació professionalLes competències de l’administració local en relació amb la formació professional
L’Administració Local no té atribuïdes competències directament relacionades amb la Formació Professional, 
atès que aquestes no formen part de les competències considerades com a “pròpies” a tenor del redactat de 
l’article 25 de la Ley 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), posterior a 
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l’aprovació de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalitzación y Sostenibilidad de l’Administración 
Local (LRSAL). Tanmateix, al seu article 7.4 LRBRL, la pròpia llei obre la possibilitat que les entitats locals 
puguin exercir competències diferents d’aquelles taxades com a “pròpies” per l’article 25, sempre i quan no 
es posi en risc la sostenibilitat financera de la hisenda municipal (d’acord amb la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) i no s’incorri en un supòsit d’execució 
simultània de serveis públics amb una altra administració . 

L’article 7.4 de l’LRBRL remet a la legislació de l’Estat i la de les Comunitats Autònomes per establir els 
termes en què les entitats locals poden exercir competències diferents de les pròpies. En el cas de 
Catalunya, l’article 71.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), preveu la possibilitat que els municipis puguin exercir 
activitats complementàries de les competències que són pròpies d’altres administracions públiques, fent 
referència específica a les relacionades d’ocupació i lluita contra l’atur. D’acord amb l’article 71.2 TRLMRLC, 
aquestes activitats complementàries podran recaure sobre totes aquelles potestats específiques d’execució 
que no estiguin legalment atribuïdes a altres administracions públiques .

La Formació Professional és un àmbit material compartit per les polítiques educatives i les polítiques actives 
d’ocupació, sobre la base del concepte d’ocupabilitat, en què la qualificació professional apareix com un dels 
factors clau. L’Estratègia Europea d’Ocupació (EEO) s’edifica precisament sobre la base d’aquest concepte i 
preveu un paper rellevant de les administracions regionals i locals en el seu desenvolupament. La Ley de 
Empleo –Ley 56/2003 de 16 de diciembre, de Empleo– incorpora l’estratègia europea i obre un espai per a la 
participació dels municipis en la gestió de les polítiques actives d’ocupació. Així, dedica el seu article 4 a “la 
dimensión local de la política de empleo”, especificant que “los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas, en ejecución de las acciones y medidas de políticas activas , podrán establecer los 
mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales”, d’acord amb la Constitució, els Estatuts 
d’Autonomia i la legislació bàsica de règim local .

La nova Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'Ordenació del Sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya  (Llei del SOC), té com un dels seus principals objectius garantir el dret subjectiu a l’ocupabilitat, 
essent la formació professional un factor del tot clau a tal efecte. Les entitats locals integren el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (Art. 14). Així, la Llei pretén integrar els serveis locals d’ocupació dins l’ordenació 
del sistema d’ocupació de Catalunya, per tal de garantir l’accés de la ciutadania a serveis d’orientació, de 
formació i d’intermediació (Art. 1). És per això que les organitzacions representatives de les administracions 
locals participen en l’elaboració del Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació, en el marc del 
Consell de Direcció del qual formen part (Art. 7). Així mateix, quan la s’estableix la cooperació i la coordinació 
com principi rector, la llei té especialment en compte els serveis i els programes de les administracions locals 
(Art. 3). També pel que fa a l’àmbit de concertació social territorial, en què les entitats locals tenen un paper 
clau pel que fa a l’impuls i la coordinació de fórmules organitzatives establertes sota qualsevol forma jurídica 
prevista per la legislació local (Art. 15)

Finalment, si la formació professional presenta un clar lligam material entre l’àmbit de les polítiques 
educatives i el de les polítiques actives d’ocupació, a través del concepte d’ocupabilitat, això s’esdevé encara 
més explícit tal i com queda recollit a la La Llei 10/2015, del 19 de juny, de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya (Llei d’FP). Així, l’article 5 preveu la participació de l’Administració local, respecte 
a la planificació i el desenvolupament de les polítiques de formació i de qualificació professionals. L’article 7, 
dedicat en exclusiva a l’administració local, li atribueix facultats d'informació, orientació i polítiques actives 
d'ocupació en el marc de la Llei d’FP i de la llei del SOC, i preveu que l’administració local formi part dels 
òrgans rectors i de participació del sistema de formació i qualificació professionals . 

Aquesta llei, a l’article 22 del Títol III, també reserva un espai per a les administracions locals dins la Xarxa 
del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals, on s’especifiquen els agents que la integren. Es 
preveu així mateix (article 28.4, Capítol II, Títol IV), que l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya es pugui coordinar amb les administracions locals pel que fa al desenvolupament 
de les funcions d’Informació, orientació i assessorament. I dins del mateix Títol IV, s’estableix el model de 
col·laboració amb l’Administració local, entre altres, per a l’alternança i la formació dual.

2222....    El paper de l’administració local en relació amb la formació professionalEl paper de l’administració local en relació amb la formació professionalEl paper de l’administració local en relació amb la formació professionalEl paper de l’administració local en relació amb la formació professional
Les aportacions fetes pels municipis tenen una especial rellevància en els àmbits de la joventut, la promoció i 
el desenvolupament econòmic, però també i, molt especialment, en el de l’educació i la formació 
professional.
En els darrers anys s’ha incrementat el grau de compromís, la magnitud de l’esforç i els resultats evidents 
que es poden observar a les nostres ciutats en àmbits tant rellevants com :

  la promoció de la formació professional
  l'apropament entre els centres educatius i les empreses
  la transició una vegada finalitzada l 'etapa obligatòria
  les sortides a l'alumnat que no acredita l'ESO

Per iniciativa municipal a moltes ciutats de Catalunya, s’han creat plataformes estables de treball, 
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generalment sota el nom de Consells de la Formació Professional, però també amb d’altres denominacions, 
que comparteixen un mateix objectiu: tenir estructures pròpies que permetin treballar tots aquests aspectes 
d’una manera més coordinada dins dels seus municipis i per a la millora i la innovació de la Formació 
Professional. 

La proximitat dels municipis permet que tinguin un coneixement sobre la realitat social i econòmica que ajuda 
a millorar la vinculació entre la planificació de l’oferta formativa a les necessitats reals . 

La creació de Consells de la Formació Professional per part dels ens locals i el treball plegats culmina el 16 
de març de 2011 amb la signatura per part de  representants dels Consells de la Formació Professional de 
les ciutats de  Barcelona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró i Terrassa  d’un “Acord marc 
de col·laboració per a la creació i el foment del Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació 
Professional”. Amb posterioritat s’incorporen els Consells de la Formació Professional de les ciutats de Rubí i 
Tarragona. 

Les institucions europees estan fent un esforç per potenciar la Formació Professional en els països membres 
de la Unió:

  Marc Europeu de Qualificacions per a l’aprenentatge permanent  (2008)
  Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i Formació Professionals  (2009)
  Marc de Referència Europeu de Garantia de la Qualitat en l’Educació i Formació Professionals  (2009)
  Recomanació del Consell de la Unió Europea sobre la validació de l’aprenentatge no formal i informal 
(2012)
  Directiva europea sobre el reconeixement de qualificacions professionals  (2013)
  L’estratègia Europea 2020, que planteja millorar el nivell de qualificació de la població .

L’Administració Local no pot ser aliena a aquest esforç . Fem nostre el sentir de la nota informativa que al mes 
de desembre de 2013 publicava el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional 
(CEDEFOP):

" ... tot i que les polítiques estatals són les que conformen el marc de les polítiques en formació professional, 
són les regions i els governs locals on es poden forjar les sòlides aliances entre l’educació i el sector 
formatiu, els interlocutors socials, els serveis d’ocupació, els joves i els treballadors socials, que poden donar 
suport als estudiants, a les escoles professionals i a les empreses, ajudant així a què més joves puguin 
obtenir les qualificacions adequades".

És a la vista dels antecedents que es contenen en el present preàmbul, i amb la voluntat que ha estat 
expressada, que els Ajuntaments de les ciutats de Barcelona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, 
Mataró, Rubí, Tarragona i Terrassa,  

M A N I F E S T E N 

I. Que la legislació de règim local i la de caràcter sectorial reserva a l’Administració Local , un paper en relació 
a la Formació Professional, respecte del qual té incumbències, voluntat, capacitat tècnica i compromís.  Quan 
parlem de forma genèrica de Formació Professional es refereix a qualsevol de les seves modalitats .

II. Que el món local en el sentit més ampli, que inclou les autoritats locals, els centres educatius i de formació, 
les empreses, els gremis i les associacions professionals, així com les organitzacions empresarials i sindicals 
del territori, tenen unes condicions d’arrelament, capil·laritat i relacions socials que generen un potencial únic 
per contribuir positivament a abordar el repta de millorar la formació professional , en particular si ho 
assumeixen explícitament, com és el cas de les ciutats que formen part del Fòrum de les Ciutats amb Consell 
de Formació Professional.

III. Que l’administració Local pot aportar el coneixement sobre la realitat social i econòmica que dóna la 
proximitat per tal de millorar la  vinculació entre la planificació i l’adaptació de l’oferta formativa a les 
necessitats reals dels territoris. 

IV. Que les ciutats actualment integrades en el “Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació 
Professional”  representen, en el context general de Catalunya, una part important del PIB catala, de les 
empreses de Catalunya, de la població assalariada, dels centres de formació professional, de les persones 
que cursen Formació Professional.... i ens proposem:

 a) Treballar des de la proximitat del territori, aportant el coneixement que ens dóna la relació habitual 
amb els agents locals, per millorar la Formació Professional a les nostres ciutats .

 b) Actuar com interlocutors necessaris en els nostres territoris, de les institucions i organismes 
competents,  per avançar en una visió integrada de la Formació Professional .

 c) Defensar el paper de cada Consell com els responsables d’elaborar les demandes i propostes dels 
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respectius territoris en relació a la planificació i coordinació de la formació professional inicial i per a 
l’ocupació. 

 d) Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i coordinació de la Formació 
Professional creats per les entitats municipalistes , i en les zones educatives de cada territori .

 e) Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la Formació 
professional, tant a nivell local com de les altres administracions .

V.Que amb aquesta voluntat es considera adient articular aquesta actuació mitjançant un conveni de 
cooperació i col·laboració ,d'acord amb les previsions contingudes a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya .

Per això i en conseqüència, els ajuntaments de  Barcelona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, 
Mataró, Rubí, Tarragona i Terrassa, i subscriuen aquest document, establint voluntàriament i de comú acord 
els següents

P A C T E S

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    OBJECTES DEL CONVENIOBJECTES DEL CONVENIOBJECTES DEL CONVENIOBJECTES DEL CONVENI
L’objecte d’aquest conveni de cooperació i col·laboració és potenciar la relació i cohesió entre els municipis 
integrats en el “Fòrum de Ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya”,  establint el 
compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències entre els 
mateixos.

I presentar-nos com Fòrum davant de les instancies que pertoquin, per tal de defensar els nostres interessos 
individuals i col·lectius, tot i mantenint l’autonomia de cada Consell en les relacions institucionals i tècniques 
amb d’altres administracions.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    ADMINISTRACIONS QUE SUBSCRIUEN EL CONVENIADMINISTRACIONS QUE SUBSCRIUEN EL CONVENIADMINISTRACIONS QUE SUBSCRIUEN EL CONVENIADMINISTRACIONS QUE SUBSCRIUEN EL CONVENI
Les administracions que subscriuen el conveni, i que formen part del “Fòrum de Ciutats amb Consells de la 
Formació Professional de Catalunya” son els municipis de Barcelona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, 
Lleida, Mataró, Rubí , Tarragona i Terrassa.

Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats locals i/o comarcals que, també disposin 
d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el nom de Consells de la Formació 
Professional o altres, i que comparteixen l’objectiu de millora i innovació de la Formació Professional .

La incorporació d’altres administracions requerirà la conformitat de totes les ciutats integrades i la 
formalització de l’acord d’adhesió al present conveni mitjançant addenda singular .

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    ACTUACIONS A REALITZARACTUACIONS A REALITZARACTUACIONS A REALITZARACTUACIONS A REALITZAR
D’acord amb l’objectiu principal definint genèricament al pacte primer, és voluntat dels municipis que integren 
el Fòrum de les Ciutats amb Consell de Formació Professional, treballar per tal de portar a terme les 
actuacions específiques que s’indiquen a continuació :

 1. Creació d’un marc de relació i col·laboració,  preferent i estable, amb les entitats relacionades en 
l’àmbit municipalista i de la Formació Professional , principalment: ---Associacions Municipalistes, Consells 
Comarcals, Diputacions provincials, Direcció General de la Formació Professional, Servei d’Ocupació de 
Catalunya, Consell Català de la Formació Professional i altres entitats vinculades amb la Formació 
Professional.

 2. Planificació d’actuacions dirigides a la recerca de la implicació de les entitats municipalistes, en 
igualtat de condicions amb la resta dels agents que incideixen directament en la Formació Professional, 
per tal que es puguin coresponsabilitzar de les decisions que es prenguin de forma global .

 3. Coordinació conjunta per mantenir una presencia pública com una sola veu, en els espais que 
s’acordin, emetent opinions i  en defensa del reconeixement de la tasca desenvolupada en els municipis 
al voltant de la formació professional.

 4. Presentació com a interlocutors necessaris davant d’altres Administracions o entitats relacionades 
amb el nostre àmbit en els temes relacionats amb la formació professional en els nostres municipis i com 
a Fòrum.

 5. Planificació i execució d’actuacions especifiques de forma coordinada entre tots els signants d’aquest 
conveni, en l’àmbit de la Formació Professional.
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 6. Organitzacions de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre territori per contrastar 
experiències. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    COORDINACIÓ I SEGUIMENTCOORDINACIÓ I SEGUIMENTCOORDINACIÓ I SEGUIMENTCOORDINACIÓ I SEGUIMENT
Per tal de facilitar l’execució i el seguiment coordinat de les accions previstes en el present conveni, es 
constitueix un Comitè Executiu del Fòrum integrat pels representants designats a l’efecte per cadascun dels 
municipis signataris

El Comitè Executiu es reunirà un mínim de tres vegades a l’any, adoptarà el seus acords per consens i 
subjectarà el seu règim de funcionament al que ell mateixa fixi, garantint en tot cas la possibilitat que 
qualsevol de les parts pugui sol·licitar la convocatòria de reunió extraordinària quan escaigui. Les reunions 
que realitzi tindran lloc de forma rotatòria en les diferents ciutats membres, corresponent  a la ciutat que acull 
la reunió respectiva les funcions de presidència pel que respecta a la convocatòria, elaboració de l’ordre del 
dia i desenvolupament de la reunió.

CINQUÉCINQUÉCINQUÉCINQUÉ.-.-.-.-    RECURSOS I FINANÇAMENTRECURSOS I FINANÇAMENTRECURSOS I FINANÇAMENTRECURSOS I FINANÇAMENT
La signatura del present conveni no implica l’establiment de cap aportació econòmica de les parts. No 
obstant, el Comitè Executiu podrà promoure, mitjançant l’establiment t’encomana de gestió en favor d’alguna 
de les administracions que formin part del Fòrum, la possibilitat d’acollir-se a línies de subvencions que 
eventualment existeixin i que tinguin objectius alineats amb els del present conveni .

SISÉSISÉSISÉSISÉ.-.-.-.-    RÈGIM JURÍDICRÈGIM JURÍDICRÈGIM JURÍDICRÈGIM JURÍDIC
El present Conveni es fonamenta i té el règim jurídic derivat de les estipulacions contingudes a la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya i en la 
resta de normativa estatal i autonòmica que es d’aplicació en matèria de relaciones i de col·laboració i 
cooperació  associativa, de caràcter voluntari i base negocial, que s’estipulin per a la consecució de finalitats 
d’interès comú i que persegueixen fins d’interès públic .

Conseqüentment el conveni es regeix per les presents clàusules, per la legislació de règim local i per la 
legislació sectorial corresponent. 

En cas de conflicte entre les parts signatàries relacionat amb la interpretació i compliment del conveni que no 
pugui ser resolta pel Comitè Executiu del Fòrum les parts es sotmeten als tribunals corresponents de l’ordre 
contenciós administratiu.

SETÉSETÉSETÉSETÉ.-.-.-.-    MODIFICACIONSMODIFICACIONSMODIFICACIONSMODIFICACIONS
Les parts poden modificar aquest conveni en qualsevol moment, mitjançant l’acord dels òrgans competents 
de les respectives parts atorgants .
Les modificacions que en el seu cas es pactin s’adjuntaran com addenda del present conveni .
 
VUITÉVUITÉVUITÉVUITÉ.-.-.-.-    CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENICAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENICAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENICAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Aquest Conveni es pot extingir o resoldre , entre d’altres causes, per les següents:

• La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de compliment dels objectius pretesos.
• L’incompliment de les obligacions derivades del conveni . 
• Per avinença de les parts signatàries .
• Altres legalment previstes.

Així mateix es preveu que els municipis signataris d’aquest acord i els que posteriorment s’adhereixin, si 
s’escau, puguin separar-se del Fòrum de Ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya de 
forma unilateral, per acord dels seus respectius òrgans de govern .

NOVÉNOVÉNOVÉNOVÉ.-.-.-.-    VIGÈNCIAVIGÈNCIAVIGÈNCIAVIGÈNCIA
El present Conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i mantindrà la mateixa mentre no es  
produeixi alguna de les causes d’extinció indicades anteriorment .

DESÉDESÉDESÉDESÉ.-.-.-.-    LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATSLIMITACIÓ DE RESPONSABILITATSLIMITACIÓ DE RESPONSABILITATSLIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS
El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació entre les parts, que 
assumiran només les obligacions que dimanen del present conveni, de tal manera que la responsabilitat de 
cadascuna d’elles es limitarà a les obligacions que s’hi estipulen .

ONZÉONZÉONZÉONZÉ.-.-.-.-    DEROGACIÓDEROGACIÓDEROGACIÓDEROGACIÓ
El present conveni deroga i substitueix al document “ Acord marc de col·laboració per a la creació i el foment  
del Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional” , signat a L’Hospitalet de Llobregat el  16 
de març de 2011  

DOTZÉDOTZÉDOTZÉDOTZÉ.-.-.-.-    FINALFINALFINALFINAL
L’efectivitat  dels pactes continguts en el present conveni quedarà condicionada a l’aprovació del mateix pels 
òrgans de govern competents de les respectives administracions, prèvia la tramitació del procediment i la 
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incorporació dels informes facultatius que siguin perceptius .

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per vuit vegades i a un sol efecte, en la data 
assenyalada al començament."

SEGON.- Facultar el regidor d'Educació, Sr. Francesc Arolas Pou, per a la signatura del conveni.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.

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

Alcalde: El senyor Francesc Arolas i Pou, té la paraula, endavant 

Senyor Arolas: Bona tarda a tothom, com sabeu a Granollers des de l'any 2009 tenim Consell de la 
Formació Professional, Consell que és una taula on ens reunim tots els agents que participem de la 
Formació Professional, des dels diferents centres, privats i públics, els partits polítics, agrupacions 
sindicals, patronals, bé, doncs això, tots els agents que estan implicats en la Formació Professional. 
Fruit d'aquest Consell, i del treball en altres consells de Catalunya, l'any 2011 es va crear aquest 
Fòrum, que agrupa les ciutats que tenim Consell de la Formació Professional, actualment som 8 
ciutats, Barcelona, Granollers, Hospitalet, Lleida, Mataró, Terrassa, Rubí i Tarragona. Aquest conjunt 
de ciutats intenten tenir, o intentem tenir un pes en el que és el desenvolupament de les polítiques i de 
les accions concretes de la Formació Professional en els nostres territoris .

I vaja, dic intentem perquè tenim fonaments importants per creure de la importància de participar-hi, 
algunes dades molt concretes, en el conjunt de les vuit ciutats, en teixit productiu tenim gairebé la 
meitat de la població assalariada de Catalunya, un 40% de les empreses catalanes, produïm un 43,5% 
del PIB català i pel que fa a la Formació Professional, doncs tenim pràcticament el 50% de l'alumnat 
de tot Catalunya en aquesta formació. 

El Consell, el Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional s 'ha reunit periòdicament des 
d'aquest any, des que es va crear l'any 2011, com deia, mirant d'incidir en les instàncies competents, 
en el Departament d'Ensenyament, el SOC, el Consell Català de la Formació Professional, o amb la 
Diputació, i ha participat per exemple doncs per exemple en l'elaboració i l'aprovació de la nova llei de 
la Formació Professional, on en va ser un ponent en la tramitació parlamentaria.
 
El nou acord que es porta a aprovació, és un pas més, un pas endavant que es vol donar, i 
bàsicament el que es proposa és doncs treballar des de la proximitat del territori, per aportar el 
coneixement que això comporta, actuar o seguir actuant com interlocutors necessaris davant de les 
institucions i organismes competents, defensar el paper del Consell en cada una de les ciutats, 
participar de manera activa en els diferents òrgans de planificació i coordinació de la Formació 
Professional, o potenciar la coordinació efectiva entre els departaments implicats en la Formació 
Professional tant a nivell local com en altres administracions .
 
En definitiva és una aposta més forta, una major voluntat de poder incidir des del territori, en tots els 
aspectes relacionats en la Formació Professional, una formació que creiem clau pel desenvolupament 
del país, i que considerem prioritari poder-la treballar des de la proximitat, per tant des de les ciutats. 
Gràcies.

Alcalde. Moltes gràcies. Em sembla que no hi ha anunciades intervencions, i tampoc votació, hi ha 
acord per tant en aquest punt, l'aprovem per unanimitat,
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S'aprova per unanimitat

Alcalde: Passem a l'apartat de la Junta de Portaveus, les mocions, senyora Secretària. És el seu 
debut en l'apartat de mocions, endavant, 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

13131313....1111).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT DE LAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT DE LAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT DE LAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT DE LA    
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L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen milions de persones 
desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil que actualment hi 
ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o 
d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que 
la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i refugiades 
arreu del món, així com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que treballen 
en matèria d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants 
de protecció internacional. 

Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions catalanes han 
commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i denunciant la manca de 
polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és l’administració competent a l’hora 
de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional, que s’ha situat a la cua 
d’Europa a l’hora de proveir places per a persones refugiades i que encapçala el rànquing de països 
que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort 
compromís amb la protecció internacional com demostren diverses iniciatives que van des de la que 
ha protagonitzat el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores 
dels drets humans a nivell municipal , o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats que 
treballen donant assistència a les persones amb necessitats de protecció internacional . 

Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva fundació fa 30 anys, el darrer 
exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013 per donar assistència a les víctimes de 
la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la 
Generalitat aprovava el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses 
institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària . 

Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de persones que 
fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una onada d’indignació i 
rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta dels Estats amb les persones 
refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva solidaritat amb el municipi de 
Lampedusa, que esdevindria la principal administració pública que oferia acollida, aixopluc i 
assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els recursos. 

Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran majoria, ciutadans sirians, però 
també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est d’Europa durant 
mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una situació 
que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per 
milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que 
escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. 
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El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa majoria d’ens 
locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la Generalitat, mostraven la 
seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de protecció internacional , preveient una 
allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de 
l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació, 
així com creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part de la 
Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, 
l’administració local i la Generalitat . 

Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat per part dels 
governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia reubicar entre els 
Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major part dels governs com el de 
l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en dos anys, la realitat no ha 
superat les poques desenes de persones reassentades. En canvi, la reacció de les institucions 
europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del govern 
espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al desenvolupament i suport 
comercial i econòmic a canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de 
contenció de possibles refugiats. 

En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera la legislació 
que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de trobar una sortida que 
garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants 
d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i subcontracta aquestes responsabilitats a 
l’Estat turc. Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el Fons Català de Cooperació al  
Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català. 

Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una premissa falsa: 
blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les 
persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó 
expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de 
salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la 
Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de 
sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit , etc. 

Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes les 
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i legal 
d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i de la 
protecció internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment l’article 14 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la 
Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967. 

A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els ajuntaments, les 
institucions supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes estem donant suport a les 
persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem 
treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el president de la 
Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la 
UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 
4.500 refugiats. I els que calgui afegir. 

Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions d’europeus 
finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis fugint del terror feixista 
acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres països amb nosaltres durant aquell 
episodi de trista memòria.
 
Per tot això, des de Grup Municipal Socialista, proposa que l’Ajuntament de Granollers adopti 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 ::::    
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1.-  Declarar l’Ajuntament Granollers compromès amb les persones refugiades. 

2.-  Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques de protecció 
internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen en marxa i on cal 
garantir l’acollida de manera eficaç. 

3.-  Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos econòmics 
necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades . 

4.-  Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que permet 
retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als 
drets humans i al Dret Internacional. 

5.-  Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països 
d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les 
quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera immediata. 

6.-  Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a Grècia i 
d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva . 

7.-  Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo del 
pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que estableix, que 
garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on 
aquestes persones s’estableixin. 

8.-  Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i protecció , adaptant 
els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per 
garantir la seva vida en família i la seva integració . 

9.- Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil . 

10.-  Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a l’Acollida de 
les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors conjuntament amb el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

11.- Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració 
de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la 
discriminació, i promoure la cohesió social. 

12.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a través del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit que té 
delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana 
de Municipis. 

13.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com a les entitats socials del municipi .   

La Secretària informa que aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat per la Junta de Portaveus.
    

Alcalde: Moltes gràcies, si no vaig equivocat, la CUP tenia interès a fer explicació de vot. 
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Senyora Oliver: Hola, gràcies Alcalde i bona tarda a totes i a tots. Bé, en principi nosaltres hi estem 
absolutament a favor d'aquesta moció, però en tot cas no volíem deixar de fer un apunt, és a dir, a 
Cáritas i al Xiprer em sembla que se'ls desborda la possibilitat d'oferir un plat calent cada dia. Em 
sembla que tots i totes heu vist pels carrers de les nostres ciutats, Granollers i algunes de més grans, 
persones, normalment homes, i segurament vinguts de l'Àfrica subsahariana, que cerquen entre les 
deixalles d'aquest primer món, doncs alguna cosa per vendre, o alguna cosa per menjar. I en tot cas, 
també heu vist vosaltres segurament aquí mateix a Granollers, en alguns supermercats, a la porta dels 
supermercats, persones que també esperen a dos quarts de nou o a les nou del vespre, perquè els hi 
donin aquelles deixalles que lògicament el supermercat està a punt de llençar .

I perquè dic això? Dic això justament perquè nosaltres, incloent-hi aquesta descripció més amplia de 
la Declaració de Cartagena de 1984 que inclou un àmbit semàntic més gran del concepte de refugiat, 
nosaltres, a Catalunya, ja hi ha refugiats, és a dir, homes i dones que fugen de la fam, de la misèria, i 
de la guerra. I que a més a més són persones absolutament ningunejades, absolutament 
invisibilitzades, que no tenen ni drets, ni tenen papers, i que en tot cas la majoria d'ells no disposen 
tampoc de recursos bàsics de subsistència, que a més a més, moltíssims d'ells es troben en una 
situació d'indefensió absoluta i es troben en una sèrie de fronteres internes que els van barrant, i que 
moltes vegades els van barrant en els CIES, i entenem des d'aquí que haurien d'estar tancats.

Per tant, quan diu a la moció que estem absolutament d'acord, treballar en la sensibilització, i en el 
compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, entenem 
que també, sobretot aquest també, s'ha de fer incloent aquells refugiats que evidentment estan aquí, 
lògicament això no exclou, i per tant només indico que és un apunt, perquè hi donem ple suport a 
aquesta moció.

Lògicament no exclou el paper vergonyant que lògicament esmenta aquesta moció, el paper 
vergonyant d'una Europa colonial i colonitzadora, on ha permès fent ulls clucs una mort de 35.000 
persones per exemple des de l'any 2000, i en tot cas volíem afegir aquest apunt, és a dir, entenem que 
nosaltres el terme refugiats era un terme bastant més ampli del que actualment s'està restringint o 
diguessin reservant a un col·lectiu determinat. Gràcies .

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si algun Grup vol intervenir, no? Per tant passaríem senyora Secretaria 
a la següent moció, endavant,
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La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari 
digne per a totes les persones que treballen al nostre país. 

Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655€, és 
insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure a 
les ciutats catalanes. 

Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen augmentar-lo 
en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les 
seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim 
equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 
euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari 
mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea. 

És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de 
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risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions oficials). El 
treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.

Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 
400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un món laboral més just, per 
aconseguir una societat més justa.

Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS mensuals 
a 14 pagues.

Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la 
pobresa i la desigualtat.

Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat dels 
treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i l’activitat 
econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada . 

Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes del treball i 
de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar l’ocupació i el seu 
manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes .

Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país sobre la base 
de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de 
les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que 
ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, 
econòmics i polítics.

Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AG a l’Ajuntament de Granollers recull la iniciativa de la 
plataforma Anem a Mil i proposa d’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 ....    Mantenir els salaris del personal al servei de l’Ajuntament per sobre dels 1.000 euros 
mensuals durant aquest mandat.

SegonSegonSegonSegon.... L’Ajuntament treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a 
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb 
sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les 
mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos 
municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible 
amb altres mesures socials.

TercerTercerTercerTercer .... Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta, amb els vots 
favorables dels grups municipals del PSC-CP, CIU, ERC-AG-AM, C's, i CpG-CUP-PA; i  l'abstenció  
del grup municipal PP.

Alcalde:  En tot cas no sé si hi ha algun Grup que volguí explicar la seva posició, no? Sí? Endavant, Si 
el Partit Popular no vol intervenir sobre aquest tema, passem la paraula a la CUP



358

Senyora Oliver. Sí, gràcies, de fet he promès un minut, i em sembla que amb mig minut ja farem. Sí, 
nosaltres estem a favor lògicament de què el salari mínim de l'Ajuntament sigui de 1000 euros, i de fet 
ja és una constatació que el salari mínim és de 1.000 euros. Llavors, el que és una llàstima és que no 
haguéssim anat, i en tot cas és una interpel·lació, jo crec que és una interpel·lació a futurs, diguessin, 
acords sobre aquest tema.

I tant de bo que les empreses subcontractades que treballin per l'Ajuntament també haguin, i puguin 
garantir, que el sou mínim dels seus treballadors i treballadores sigui de 1000 euros, perquè sí que és 
veritat que comptem en mileuristes com a mínim dins de l'Ajuntament, però m'agradaria que també fos 
per empreses que treballen per l'Ajuntament. Gràcies.

Alcalde. Moltes gràcies, Esquerre Republicana, endavant,

Senyor El Homrani: A vegades això d'estar al costat fa que no ens mirem i no ens coordinem, i no

 

Alcalde: Per això a mi em toca estar aquí mirant-los a tots,

Senyor El Homrani: No havia vist que la companya de la CUP havia demanat la paraula. Jo era 
bàsicament fer una petita explicació del perquè hem presentat aquesta amoció, que en un Estat 
decent, no tindria cap sentit que es presentés en un municipi. És a dir, l'Estat espanyol porta més de 
30 anys incomplint la Carta social europea, aquesta Carta social europea que ha signat. Tots els 
governs l'han incomplert, que marca que el salari mínim interprofessional hauria de ser el 60% del 
salari mitjà.

Davant d'això pensem que iniciatives com la de l'agenda Anem a mil, que el que està demanant és 
que els ajuntaments facin un compromís entorn d'això, entorn dels seus treballadors, que en aquest 
cas l'Ajuntament de Granollers està, però que també vagin fent un treball entorn del que són les 
subcontractes que contracten. I jo crec que és molt propositiu, perquè dóna un marge per anar-ho fent, 
són necessàries perquè tenim un Estat que no compleix el que hauria de complir, que és la Carta 
Social Europea, i jo crec que això no té cap sentit presentar això sense explicar que això és 
competència, que és una competència molt clara, que s'ha signat una Carta Social i que no es 
compleix i això està dintre del marc de poder millorar les condicions dels treballadors i treballadores 
del nostre país i de la nostra ciutat, igual que hem presentat el protocol de contractació responsable en 
aquesta línia, va en aquesta línia que crec que tots a poc a poc hem d'anar sumant per aconseguir 
garantir els millors drets possibles a tots els treballadors de Granollers . Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, algun altre Grup vol intervenir? No? Sí? Ara em costava veure qui hi havia a 
la meva esquerra, endavant

Senyor Terrades: No, amb molta brevetat, nosaltres hem donat suport en aquesta moció perquè 
entenem que el salari mínim a tot el país com a mínim hauria de situar-se en aquests 1.000 euros que 
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planteja la moció. De fet, ja s'ha dit en les dues intervencions que m'han precedit que l'Ajuntament de 
Granollers, tot el seu personal laboral i funcionari , tots estan per sobre d'aquesta quantitat. Per tant, tot 
i que era, des del nostre punt de vista, sobrer el primer punt de mantenir els salaris perquè no tenim 
pas intenció de rebaixar-los ni crec que el Comitè de Personal o Comitè d'Empresa acceptaria aquesta 
posició, nosaltres li hem donat suport perquè el que sí que creiem és que arreu el que s'hauria de 
treballar és perquè el salari mínim passes de l 'actual situació a aquests 1.000 euros.

Alcalde: Moltes gràcies doncs, passem a la següent moció, senyora Secretària, 

13131313....3333).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC----AG EN COMMEMORACIÓ DELAG EN COMMEMORACIÓ DELAG EN COMMEMORACIÓ DELAG EN COMMEMORACIÓ DEL    28282828    
DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY,,,,    DIA DE LDIA DE LDIA DE LDIA DE L ''''ALLIBERAMENT O LALLIBERAMENT O LALLIBERAMENT O LALLIBERAMENT O L ''''ORGULL LGBTIORGULL LGBTIORGULL LGBTIORGULL LGBTI

El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI va iniciar la lluita pels seus drets a partir de la rebel·lió que 
van generar els fets d’Stonewall, a la ciutat de Nova York. Al nostre país, Barcelona va acollir el juny 
de 1977 la primera manifestació de lesbianes, gais i transsexuals, una mobilització que va acabar amb 
una dura repressió policial contra les persones que es manifestaven. 

Quatre dècades després, el col·lectiu LGBTI ha assolit de forma desigual el reconeixement legal dels 
seus drets en alguns països del món, sense oblidar que l´orientació sexual i la identitat de gènere 
encara és perseguida i castigada a molts estats, fins i tot amb la pena de mort. En molts d’altres, el 
col·lectiu viu en una situació de desprotecció, al no disposar d’un marc legislatiu que garanteixi els 
seus drets o patir-ne alguns que permeten i donen cobertura a la LGTBIfòbia.

L’atac a la desfilada del Pride de Jerusalem el 2015 o l’atemptat homòfob contra el col·lectiu LGTBI, 
perpetrat a la ciutat d’Orlando el 12 de juny i que va costar la vida a més de 50 persones, són la 
mostra que les persones LGTBI són al punt de mira del fanatisme, i que la homofòbia, la lesbofòbia, la 
bifòbia o la transfòbia continuen estant molt arrelades a la nostra societat .

A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l´equiparació legal 
del col·lectiu LGTBI a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a 
ser adoptats i formar part de famílies diverses i la creació per part del Govern de Catalunya de 
polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu . 

Malgrat tot, encara queda molta feina a fer fins assolir la igualtat real. Per això cal continuar 
implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més vulnerables com les 
persones grans, els i les adolescents o les persones trans. I sobretot completar el desplegament 
reglamentari de la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, així com activar els mecanismes 
sancionadors previstos a la llei .
Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AG a l’Ajuntament de Granollers proposa d’adopció dels 
següents

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

Primer. El Ple de l´Ajuntament de Granollers referma  la seva declaració com a municipi respectuós 
amb la diversitat afectiva i s´adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país 
celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l´alliberament o l´orgull de lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals.

Segon. El Ple municipal acorda que tots les 28 de juny durant aquest mandat posarà en un lloc visible 
la bandera o penó amb els colors de l´arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu 
de persones LGTBI.

Tercer. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en 
igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del 
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col·lectiu de persones LGTBI.

Quart. El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia i a desplegar i aplicar la Llei11/2014 
per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi .

Cinquè.- Comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així com a la 
Mesa, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 

La Secretària informa que aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat per la Junta de Portaveus
 

Alcalde: Passem a la següent, senyora Secretària

13131313....4444).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AGAGAGAG,,,,    AMB UNA ESMENA DELAMB UNA ESMENA DELAMB UNA ESMENA DELAMB UNA ESMENA DEL    
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ,,,,    PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓPER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓPER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓPER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en funcions i 
candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina 
Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés 
d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va 
intentar construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de 
Catalunya davant de la societat.

Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes 
gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques independentistes 
són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la 
ciutadania de Catalunya. 

La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha convocat 
manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.

Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la 
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció .

Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de 
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits, 
propis d’estat totalitaris.

Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat .
Per tots aquests motius, el grup d’ERC- Acció Granollers proposa al Ple d’adopció dels següents

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    L’Ajuntament de Granollers exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. 
Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, 
ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a 
l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes .

SegonSegonSegonSegon.... Manifestar el suport de l’Ajuntament de Granollers a les accions que tant el Parlament de 
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar 
responsabilitats a les persones implicades.

TercerTercerTercerTercer ....    Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure de 
corrupció.
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QuartQuartQuartQuart....    Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència.  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta, amb els vots 
favorables dels grups municipals del PSC-CP, CIU, ERC-AG-AM, i CpG-CUP-PA; i  l'abstenció  del 
grup municipal C's; i el vot en contra del grup municipal PP.

Alcalde: En tot cas aquí sí que s'havia demanat paraula per fer explicació de vot. No sé si per part del 
Partit Popular, no? Per part de Ciutadans? Endavant, tocaria primer a la CUP, endavant, 

Senyora Oliver: Gràcies. Bé, totalment d'acord amb aquesta moció, de fet crec que és un acte de 
decència pública que aquests senyors doncs hagin de dimitir. El que és una llastima és que no només 
no ha dimitit el Ministre si no a més a més hi ha hagut una mala traducció a les eleccions espanyoles, 
la qual cosa això seria una lectura a banda.

En qualsevol cas no és la primera vegada que aquest Ministre es veu implicat en presumptes causes, 
és a dir, Catalunya tenim memòria i és prou tossuda. A l'any 81 quan aquest senyor era Governador 
Civil, ja recordem els independentistes, jo no en aquell moment, però si el que em precedeixen, a l'11 
de setembre ens va multar gairebé amb 900.000 pessetes d'aquell moment. Aquest era el primer acte 
de repressió que va fer com a Governador Civil de Barcelona.

Un any després, per tant la cosa va començar forta, 6 militants independentistes per portar 
senzillament una pancarta on es podia llegir independència van haver de passar  5 setmanetes entre la 
Model i la Trinitat. I per tant lògicament aquest senyor no només ha fet això, sinó que porta una llarga 
trajectòria al darrere.

És però, en tot cas el que és significatiu és que no és l'únic Ministre d'Interior implicat en assumptes 
tèrbols, i en tot cas no és la primera vegada que ens trobem en una guerra bruta contra la dissidència 
política, per tant, estem parlant que des de la transacció política o en tot cas des de la mal anomenada 
transició o règim del 78, com li vulguem anomenar, es tracta d'una qüestió sistèmica.

Fem una mica de memòria, en aquesta democràcia limitada on l'única llibertat és la del poble 
espanyol, la d'Espanya en tot cas, i l'únic sistema que es permet és aquell capitalista. En aquest 
sistema, en aquesta democràcia absolutament malalta i limitada, ja tenim el paradigma que va 
suposar la primera experiència repressiva dels Gal, també evidentment tenim episodis foscos de 
criminalització sobre moviments sindicals , com el cas Scala, lògicament, o contra moviments socials a 
Catalunya, no oblidem lògicament la ràtzia, que va suposar la persecució d'independentistes l'any 92, 
Núria Portoles, 4F, Eric Bertran, el cas més recent i proper els cas dels trabucaires de Cardedeu, 
lògicament que va ser una vergonya absoluta.

O en tot cas, tampoc podem oblidar, que dels arxius politico-policials on es recullen d'una manera 
absolutament il·legal noms i filiacions d'activistes socials. Per tant lògicament amb això que vull dir? 
Que en tot cas la corrupció no és una cosa que sigui d'ara, que en tot cas sí que és veritat que hi ha 
una associació absoluta entre aquest Estat repressiu i un Estat policial i per tant el que volem és que 
el deure de tot demòcrata, és acabar amb aquest sistema, que no només permet, que no només 
potencia, sinó que a més legitima aquesta corrupció d'Estat. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Endavant Ciutadans,
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Senyor Meseguer: Gràcies senyor Alcalde, bona tarda a tothom. Primer volem ressaltar que Ciutadans 
a través d'Albert Rivera, ja vam demanar la setmana passada que s'investiguessin aquestes 
conversacions. Si el que es publica als mitjans de comunicació és cert , exigirem la immediata dimissió 
del Ministre Fernández Díaz. També avancem que a partir del 19 de juliol, quan es constitueixi el nou 
Congrés, Ciutadans registrarà una sol·licitud de compareixença del Ministre davant de la Camara 
Baixa, perquè el considerem un assumpte d'extrema gravetat. 

Però en aquesta moció ens abstindrem. Perquè compartim el fi, però no la forma. Volem una Espanya 
i una Catalunya en què hi hagui una efectiva separació de poders, volem una Espanya i una 
Catalunya lliure de corrupció, volem que la política tregui les seves urpes de la justícia, que els fiscals 
escullin el Fiscal General de l'Estat, que el Constitucional no hi hagui un senyor o senyora d'un 
determinat partit, o que efectivament la majoria del Poder Judicial es compongui per jutges .
 
Clar que estem a favor de la transparència, i de la regeneració democràtica de les nostres institucions, 
i també estem a favor d'una Espanya i una Catalunya lliure de corrupció, i com saben vostès, encara 
que a vegades mirin cap a un altre costat, per no perjudicar el Procés, no cal que a algun partit català 
el persegueixin, ja cauen pel seu propi pes, per tants anys de corrupteles i tripijocs, casos com 
operació Clotilde, cas ITV, cas Palau, cas Adigsa, cas Jordi Auses, etc., etc., etc. Formen part de la 
història negra de Catalunya, a vegades són tan "chapuzas" els que persegueixen com els perseguits. 

També estem d'acord amb el que es diu de la seva moció sobre la llibertat ideològica és un dret 
fonamental, i que no es té que discriminar o perseguir a ningú per la seva forma de pensar: agressions 
al carrer, intents de boicotejar mítings electorals, tirar pedres a seus polítiques, utilitzar mitjans de 
comunicació públics amb interessos partidistes, que s'intenti coaccionar a funcionaris, que es cridi de 
forma continuada a la desobediència dels cossos de seguretat, que s'utilitzin espais públics, i el que 
és més greu, els ajuntaments per penjar proclames i banderes de càrrega política, etc. També són 
actituds totalitàries que ens agradaria que tots els partits denunciessin .
 
Bé, per acabar, no estem a favor de què s'utilitzi aquesta moció per alimentar la fam de victimisme 
d'alguns, i és lamentable que s'utilitzin aquest tipus de mocions per voler continuar enfrontant els 
catalans i les catalanes i dur-nos a un carrer sense sortida. Dimissió del Ministre Fernández Díaz? Sí, 
dimissió efectiva dels poders? Sí. Utilitzar aquesta moció per vendre fum? No. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part d'Esquerra Republicana es vol intervenir? Sí? Endavant 
senyor El Homrani,

Senyor Homrani: Sí, d'una forma molt breu i curta. És una qüestió d'higiene democràtica i de decència. 
No hi ha res més.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència, alguna intervenció, sí? Senyor Sastre, 

Senyor Sastre: Només dir, corroborar les paraules del senyor El Homrani, sóc incapaç de veure on 
està el fum en aquesta moció, és a dir, és molt concreta en l'exposició de fets, i en la concreció dels 
acords que demanen la dimissió d'aquestes dues persones. I en tot cas el que em sembla també 
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xocant és quan s'exposa doncs una voluntat d'una reforma de l'Estat amb la línia que hem sentit avui 
aquí, vetar la compareixença d'aquest Ministre en el Congrés dels Diputats.

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Terrades té la voluntat d'intervenir? Veig que si, endavant,

Senyor Terrades: Jo crec que donar suport a aquesta moció és una qüestió de dignitat democràtica. 
Perquè mirin, jo al final no sé com va ser obtinguda aquesta gravació, si algú la porta als tribunals si 
serà declarada legal o il·legal, però això és el de menys. Jo crec que tots i totes l'hem pogut escoltar i 
només per decència i per dignitat del propi director de l'Oficina Antifrau, hauria d'haver presentat la 
dimissió automàtica del seu càrrec.
 
Els que vam poder escoltar la seva compareixença al Parlament dijous passat, que va ser escoltada i 
seguida en directa per tots aquells ciutadans i ciutadanes que van voler, jo crec que se'n van donar 
compte, de què estem davant d'un problema polític important. Aquest senyor ha perdut la seva 
imparcialitat de portar els temes que podia estar tocant, tots hem escoltat les seves paraules, només 
per aquesta parcialitat està invalidat per tirar endavant el seu càrrec .

Si jo hagués estat ell, hauria dimitit immediatament, sembla que això no es produirà, com que aquest 
càrrec és un càrrec polític, va ser nomenat a proposta del President de la Generalitat de Catalunya, 
per Parlament de Catalunya, jo espero i desitjo que demà el Ple del Parlament de Catalunya revoqui el 
seu càrrec en aquest senyor.

I pel que fa referència al Ministre de l'Interior, jo crec que la seva dimissió o el seu "cese", per una 
qüestió d'higiene democràtica, i no només d'higiene democràtica, perquè en el meu cap no hi cap que 
un Ministre de l'Interior d'un Estat, en aquest cas l'espanyol, pugui ser gravat en el seu despatx. 
Perquè més enllà de les coses que es van dir en allà, denota algunes altres qüestions que m'abstindré 
de qualificar en aquesta sessió, i que no crec que hagi passat en cap país europeu o països com els 
Estats Units. 

13131313....5555).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AC PER IMPULSAR UN CENS DEAC PER IMPULSAR UN CENS DEAC PER IMPULSAR UN CENS DEAC PER IMPULSAR UN CENS DE    
PERSONES SENSE LLAR A GRANOLLERSPERSONES SENSE LLAR A GRANOLLERSPERSONES SENSE LLAR A GRANOLLERSPERSONES SENSE LLAR A GRANOLLERS

La Secretària informa que aquesta moció ha quedat sobre la taula.

Alcalde: En tot cas anem a la darrera moció, que en aquest cas no ha estat aprovada, endavant,
 
13131313....6666).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CRIDAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CRIDAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CRIDAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CRIDA----CUP PER LA MILLORA DE LESCUP PER LA MILLORA DE LESCUP PER LA MILLORA DE LESCUP PER LA MILLORA DE LES    
POLÍTIQUES MUNICIPALS PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMESPOLÍTIQUES MUNICIPALS PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMESPOLÍTIQUES MUNICIPALS PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMESPOLÍTIQUES MUNICIPALS PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

La Secretària informa que aquesta moció NO ha estat aprovada, i que el sentit dels vots dels grups 
municipals ha estat: vots favorables dels grups municipals ERC-AG-AM, C's,  CpG-CUP-PA, i PP:  
l'abstenció  del grup municipal CIU; i el vot en contra del grup municipal PSC-CP.
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Alcalde: Molt bé, en tot cas aquí hi ha demanades intervencions per suposat, no sé si per part del 
Partit Popular, no? Senyora Oliver té la paraula,

Senyora Oliver: Gràcies Alcalde. Bé, estem així, un poc més que corpresos i corpreses, aquesta 
moció titulada per la millora de les polítiques municipals d'igualtat entre homes i dones, no pretenia 
altra cosa que sumar-se, contribuir a la feina, sovint complicada, sovint farragosa, sovint 
extraordinària diguéssim de les tècniques que estan treballant a l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de 
Granollers.

Per tant, d'alguna manera per això em sorprèn, i en tot cas ja veurem quina és la justificació per la 
qual el Grup Municipal del PSC ha votat en contra d'aquesta moció. Però insisteixo com a preàmbul, 
diguéssim de la justificació d 'aquesta moció, és que no preteníem altra cosa que sumar-nos a la feina i 
a la bona feina que ja s'està fent des de l'Ajuntament.

Mireu, nosaltres ens remetem a la Conferència de Pequín de l'any 95 que parlava sobre les dones, i 
vam incorporar, posar un concepte damunt la taula, que és el concepte de "transversal management of 
gender" o gestió transversal de gènere, com si li volguí dir, i en tot cas el que posava de manifest era 
un canvi de paradigma en les polítiques d'igualtat d'oportunitats, entre dones i homes. 

Aquest concepte, de transversalitat implicava incloure la dimensió de gènere en el disseny de 
qualsevol política, pretenia conèixer quina és la realitat lògicament entre homes i dones, analitzar 
l'existència, les diferències, de les desigualtats i sobretot i aquesta és la part més interessant, 
preveure l'impacte, a totes les àrees d'actuació política sobre les relacions jeràrquiques de poder entre 
gèneres.

Per tant, el canvi de paradigma d'aquest concepte, de la transversalitat de gènere, és la constatació 
que les actuacions de les administracions públiques lògicament, malgrat que ho pretenen, no són 
neutres, i per tant, tenen efectes directes sobre les desigualtats existents entre homes i dones. 
Enteníem, i justament per això hem posat aquesta moció damunt de la taula, que sense avaluar 
l'impacte de gènere no és possible desenvolupar de forma efectiva la transversalitat de gènere, és a 
dir, des d'aquesta perspectiva, totes les propostes d'acció política de l'Ajuntament haurien de ser 
examinades per conèixer si afectaran les dones d'una manera diferent dels homes, perquè lògicament 
l'objectiu és eliminar els possibles efectes discriminatoris i en tot cas garantir la igualtat entre homes i 
dones.

Els informes d'impacte de gènere haurien d'analitzar en profunditat les necessitats pràctiques 
d'ambdós sexes, i en tot cas les obligacions relacionades amb la vida quotidiana i amb les necessitats 
d'homes i dones. I d'això de què estem parlant quan parlem d'això? Doncs mira, per exemple aplica, 
entre altres casos, la transversalitat de gènere en el tema de la clarificació urbanística, per exemple, 
implica mirar quin és l'impacte, quin és la manera, com impacte doncs el disseny d'un edifici, entre 
homes i dones, com s'organitza l'espai públic, és a dir, els bancs, les zones si estan més il·luminades 
o menys il·luminades tenen un impacte negatiu en el col·lectiu de dones. Els espais de joc, per 
exemple, les canxes de futbol o les canxes de basquet han d'estar, és a dir, previsiblement pensades 
perquè tenen un impacte negatiu sobre les dones, les voreres, etc., etc. Els lavabos, els espais per 
exemple, quants lavabos hi ha, hi ha espais de canviadors per a nadons? En centres culturals, en 
centres comercials, etc., etc. 

Per això i per moltes altres coses, nosaltres, en aquell Ple de maç, quan nosaltres li vam fer la 
pregunta a la regidora Sánchez sobre que s'estava fent sobre el tema de la transversalitat de gènere, 
ens va respondre que evidentment aquesta pregunta estava anunciada i per tant va venir amb un gruix 
de 18 fulls, si no recordo malament, per intentar explicar-ho en uns breus minuts. Ens va sorprendre 
perquè la Regidora ens va parlar de dos nivells d'actuació, és a dir, de l'àmbit metodològic i de l'àmbit 
tècnic, i en tot cas ens va descriure sobretot, i en tot cas, i hem pogut accedir després perquè els hem 
demanat aquests 18 fulls.
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Ens parla, ens narra, ens relata, quines són les accions i quins són els efectes, però en tot cas, en tot 
cas, no, perdona, parla de les accions, dels responsables de certes àrees, però en tot cas el que 
trobàvem a faltar, és aquí el leitmotiv d'aquesta moció, era quins eren els efectes i quines eren les 
conseqüències d'algunes accions. Per tant, que s'estaven fent des de l'Ajuntament, i per tant no es 
tenia en compte, no es valorava, aquest impacte de gènere. 

Per tant, sí que és veritat que des de l'Ajuntament s'estan fent polítiques d'igualtat, moltes coses 
encaminades cap al subjecte dona, però en tot cas el que nosaltres demanàvem era aquesta 
perspectiva transversal a totes i cadascuna de les polítiques municipals que des de l'Ajuntament 
afectaven el col·lectiu de l'Ajuntament, al col·lectiu de la ciutat. I en tot cas pensàvem que si no hi 
havia, és a dir, no hi ha un disseny, una avaluació i per tant un impacte del gènere, segurament les 
polítiques que es puguin fer des de l'Ajuntament doncs poden ser coixes, i en tot cas se'ns escapen 
segurament moments puntuals de discriminació. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha algun altre Grup que vol intervenir. Sí? En tot cas Esquerre 
Republicana vol intervenir? No? Endavant senyor Sastre té la paraula,

Senyor Sastre: Sí, molt breument, per explicar el sentit de la votació. Aquest Grup s'ha abstingut, tot i 
que es debatia entre l'abstenció i el no. I explicaré el perquè. Perquè com ja vaig explicar alguna 
vegada sent portaveu en aquest Consistori, de vegades, potser hauríem, com a defecte de forma, en 
lloc de només llegir les parts dispositives de les mocions que s'aproven, potser també, potser hauríem 
de llegir també les de les que no s'aproven, perquè s'entengui millor el posicionament d'alguns Grups. 
Clar, el títol de la moció per la millora de les polítiques municipals per la igualtat entre home i dones, 
és evident que aquest Grup no està en contra de la igualtat, és a dir, que hi haguin polítiques 
municipals que incorporin, o que totes les polítiques que es fan des de l'Ajuntament incorporin aquest 
concepte.

Ara bé, les polítiques, com a mínim al meu entendre, o a la forma d'entendre d'aquest Grup, a més a 
més d'incorporar aquest concepte, han de tenir una cosa que és un element, que les fa molt valuoses, 
que és que siguin viables, i clar, aquí hi ha dos punts, que nosaltres entenem, i tot i no ser el Govern 
de la ciutat, però vaja, posar-nos una mica en la pell dels que els hi toca gestionar de forma més 
directe aquestes polítiques que es duen a terme des de l'Ajuntament, que diuen, primer, el que 
explicava la senyora Oliver, incorporar aquesta avaluació d'impacte de gènere en totes i cada una de 
les polítiques de l'Ajuntament de Granollers, que no són poques i per tant posem en dubte la viabilitat 
d'aplicar aquesta mesura en totes aquestes polítiques.

Però segon, hi ha un element que diu incorporar el requisit d'avaluació d'impacte de gènere en tots els 
projectes i actuacions que subvencioni l'Ajuntament, és a dir, totes aquelles iniciatives que provinguin 
de la societat civil, entitats, etc. si s'hi han de sotmetre o si aquestes pròpies entitats han de sotmetre 
els seus projectes a aquesta avaluació d'impacte de gènere, entenem nosaltres que això pot provocar 
un bloqueig en totes les actuacions que es fan en aquesta ciutat.
 
Per tant, estem d'acord en el fons, en l'objectiu de la moció per descomptat, però pensem que hem de 
potser buscar entre tots reformular-ho, per tal de què es pugui complir aquest objectiu de buscar la 
transversalitat de gènere, sense bloquejar l'actuació de l'Ajuntament o de les entitats d'aquesta ciutat. 
Gràcies. 

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



366

Senyor Terrades: Si coincideixo amb la Maria Oliver amb què s 'està fent bona feina en l'Ajuntament de 
Granollers en aquest camp. No només a l'Ajuntament de Granollers, vostè sap que hi ha un Pla 
d'Igualtat que aquests moments s'està aplicant, que és un Pla d'Igualtat que té una vigència des de 
l'any 2013 fins a l'any 2016, em referia no només a la Regidora que ha encapçalat aquest Pla des de 
fa ja un grapat de temps, no em refereixo només a les tècniques del servei, d'aquest servei o d'altres 
serveis, després parlaré de l'Urbanisme, em refereixo també a col·lectius feministes de la ciutat de 
Granollers que han estat treballant des de fa molts anys, impulsant aquests plans d'igualtat a la ciutat i 
fent que l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de la ciutat, tingui com un dels eixos prioritaris 
d'actuació aquestes polítiques de transversalitat .

Per tant, com a portaveu del Grup Socialista tampoc m'apunto com a Govern a aquesta política, que 
podria fer-ho sinó que és compartida amb moltes persones de la ciutat, amb dones i amb homes, 
moltes persones de la ciutat. De fet el proper, la setmana que ve, el 6 de juliol, la regidora ens 
presentarà el primer informe respecte a les polítiques d'igualtat de gènere amb estadístiques, amb 
indicadors de gènere, per tal de què es pugui avaluar la feina feta i la feina que queda per fer. I la feina 
que queda per fer. 

Miri, vostè segur que s'ha llegit, vostès segur que s'han llegit el Programa d'Actuació Municipal 2015 - 
2019, que recull tota una sèrie d'accions que es fan des del punt de vista de la transversalitat de 
gènere, i és allà on es poden veure l'avaluació continua de les accions que s'han estat desenvolupant. 
Ens parlava dels temes urbanístics. No ho dic jo, i en tot cas aquí agafo paraules d'una arquitecta 
urbanística, urbanista, de reconegut prestigi al nostre país, la Zaida Muxí, que posa justament com a 
exemple d'aplicació d'aquestes polítiques de transversalitat a la ciutat de Granollers, probablement i 
entre altres coses, perquè quan es va executar un Pla de Barris, en aquest cas el Barri Congost, un 
dels elements centrals, nuclears, de les actuacions en aquest entorn de la ciutat van ser justament les 
polítiques de gènere.

Miri, el 2016 s'acaba el Pla o les accions que estaven previstes en el Pla d'Igualtat, jo la convido a la 
Maria Oliver, al seu Grup, a tots els Grups, com no pot ser d'una altra manera, al debat de 
l'actualització d'aquest Pla, a la reflexió que s'obrirà, i que volem que sigui operatiu doncs el primer dia 
de l'any proper, de l'any 2017, perquè torno a repetir, s'han fet coses, jo crec que en la bona direcció, i 
segur que en queden moltes per fer, i en la reflexió col·lectiva, no només dels regidors i de les 
regidores, sinó del conjunt de la ciutat, i sobretot dels sectors més dinàmics, en aquest sentit, dels 
més actius i més activistes de les polítiques de gènere i de desenvolupament de manera efectiva de 
les mateixes, per tant, diàleg obert entre els Grups Municipals però també amb la societat civil de la 
ciutat que és la que ens ha d'ajudar, i amb els sectors més activistes, que són els que ens han 
d'ajudar a dissenyar i a tenir un Pla que segueixi en la mateixa direcció de bona feina, que nosaltres 
creiem que s'ha fet a la ciutat de Granollers.

I és per aquestes raons, que no li hem donat suport a la moció, alguns temes i estic absolutament 
d'acord, però jo el que faig és més que aprovar mocions, és convidar-los a la reflexió i en el debat per 
tal que pugui sortir un nou Pla d'Igualtat, o la pròrroga del que tenim i que pugui tenir, i generar els 
mateixos consensos que ja van generar en el passat. Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, passem al torn de precs, preguntes, interpel·lacions. 

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

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores si tenen alguna intervenció a fer, i  dóna la paraula al 
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senyor Navarro,

Senyor Navarro: Bona tarda a tothom. Voldríem fer dues preguntes, o parlar de dos temes. El primer 
seria el tema de la Llotja del vehicle clàssic, que segons tenim constància, era una Llotja per la qual 
l'empresa Granollers Mercat tenia un pressupost de 2.000 euros, aquesta es va convertir de manera 
sorprenent en l'anomenat Festival del Motor. 

Tindríem dues preguntes al respecte: la primera seria si aquests vehicles de motor eren vehicles no 
contaminants, ho diem perquè coincidia amb la Setmana de l'energia, que entenem que ha d'implicar 
una reflexió sobre aquest tema, i a la pàgina web d'aquesta setmana de la Generalitat de Catalunya 
no hi constava cap activitat que es feia a Granollers, malgrat que després han aparegut 
sorprenentment algunes. I en segon lloc, pel que creiem, el volum d'activitat va superar els 2000 
euros, i per tant voldríem saber si a part de Granollers Mercat , l'Ajuntament hi ha fet altres aportacions. 

Alcalde: Molt bé, en tot cas la resposta serà a càrrec de la Regidora de Promoció Econòmica, i no sé 
si per al·lusions el Regidor de Medi Ambient voldrà dir alguna cosa , senyor Camps. Endavant, 

Senyora Canelo: La Llotja del vehicle clàssic ja fa 12 edicions que se celebra, s'ha celebrat amb 
diferents formats, en diferents èpoques, en els darrers anys estava circumscrita a un espai físic 
determinat, en el recinte Firal, que feia que hi hagués espais d'intercanvi, de compra i de venda de 
productes vinculats als vehicles clàssics, a part de la zona d'exposició de vehicles, que hi havia al 
costat just de la llera del riu.
 
Aquesta Llotja ja fa un temps que veníem reflexionant sobre ella, perquè fins i tot els propis expositors 
doncs ens demanaven d'alguna manera fer créixer aquella Fira perquè no era altra cosa, tot i que 
l'anomenàvem Llotja, i per tant donar-li un altre contingut, de cap manera aquesta Fira ha aparegut 
així com pot semblar que insinuava de forma espontània, perquè com pot comprendre, una Fira 
d'aquestes dimensions no es pot treballar ni pensar en dos dies, sinó que fa mesos que estem 
treballant amb ella, d'acord amb el Programa d'Actuació Municipal, pel que fa al respecte a l'àmbit de 
les fires que explica que d'alguna manera hi ha voluntat per part d'aquesta responsabilitat que a mi em 
toca liderar, de fer créixer les fires de la ciutat.
 
I per tant, això fa que pensem en el Festival del Motor, i que com bé explicava, també integra la Llotja 
del vehicle clàssic, pel que fa al pressupost ara mateix no li puc contestar perquè no conec 
concretament el detall de les xifres, òbviament no té res a veure amb els dos mil euros de la Llotja, 
perquè les dimensions tampoc tenen res a veure. L'Ajuntament no hi ha fet cap aportació 
extraordinària, aquesta Fira la desenvolupa, la porta a terme, Granollers Mercat, i per tant ho fa amb el 
pressupost de Granollers Mercat, i també amb els ingressos que genera doncs els estands i els 
expositors que hi havia a la pròpia Fira. I a la Fira no hi havia estrictament vehicles, no sé si ha dit no 
contaminants, doncs perquè coincidís amb la Fira de l'Energia, perdó amb la Setmana de l'Energia, 
doncs en aquest no tenia res a veure, eren coses que passaven simultàniament a la ciutat, de la 
mateixa manera que passen moltes altres vegades altres coses. En tot cas, si ho desitja, li puc fer 
arribar les dades econòmiques, per poder-ne parlar si cal.

Alcalde: Bé, en tot cas el senyor Camps, per completar al que fa referència a la Setmana del Medi 
Ambient,
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Senyor Camps: Setmana de l'Energia

Alcalde: Setmana de l'Energia, perdoni

Senyor Camps: Bé, sempre hem participat a la Setmana de l'Energia, des del primer any, l'any 2016 
vam programar dues activitats, una va ser el Balanç final de la Marató de l'Estalgia, que recordem que 
vam destinar a la pobresa energètica, i que ha comptat amb la participació de serveis municipals , però 
també dels alumnes de cicles formatius de l'Escola Municipal del Treball, i també dels Col·legis 
professionals, del Col·legi d'Aparelladors i d'Arquitectes. I l'altra activitat va ser una jornada que vam 
organitzar dimecres passat amb la presència de més de 30 ponents i de més de 80 assistents, en el 
Museu de Ciències Naturals La Tela, que tractava sobre el projecte EcoCongost, les xarxes de calor, i 
també l'ús d'energia renovable en l'àmbit industrial.

Alcalde: Moltes gràcies. Endavant, 

Senyor Navarro: La següent pregunta faria referència a tot el tema del Quart cinturo, a primers 
d'aquest mes la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona ha donat llum verda a l'eliminació 
definitiva de la reserva del Quart Cinturo en el POUM de Cardedeu, d'altres municipis com les 
Franqueses, han anat aprovat també modificacions en aquest sentit, malgrat això el Ministerio de 
Fomento ha iniciat la licitació del Contracte de Serveis de Redacció de l'Estudi informatiu de l'autovia 
orbital de Barcelona en el tram Terrassa Granollers, s'estima que el pressupost de les actuacions a 
projectar podria arribar a superar els 400 milions d'euros, per construir aquest nou tram d'uns 35 
quilòmetres
Donades aquestes actuacions, voldríem saber si el Govern de Granollers, té, coneix, quin és el traçat 
previst pel Ministerio, si hi ha modificacions en aquest tema. I en segon lloc quin és l'opinió del Govern 
de la ciutat sobre el pas del Quart cinturó sobre el nostre territorri, o ben a prop, donats els problemes 
de contaminació que arrosseguem. 

Alcalde: La Ministra de Foment no ens acostuma a trucar per preguntar-nos i per informar-nos sobre 
aquests temes. I ho fem com vostè, seguint la premsa i molt atents al que pugui passar, en tot cas, la 
posició d'aquest Govern és que les connexions viàries i ferroviàries entre els dos vallesos han d'entrar 
en un procés de reflexió i de solució.

Tenim ambdues comarques que representen la primera potència, millor dit, la segona potència 
industrial de Catalunya, la segona potència exportadora de Catalunya, i que dissortadament, durant 
molts anys, no hi ha hagut la capacitat per part un munt de governs de diferents colors polítics per tal 
de resoldre un tema cabdal que és com ens comuniquem i com ens relacionem dues comarques que 
mereixen poder definir estratègies compartides, i per tant mereixen millors comunicacions, viaries i 
ferroviàries.

Des d'aquest punt de vista, a partir d'aquesta reflexió inicial que és coneguda i pública i que l 'hem anat 
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repetint reiteradament i que fins i tot ha estat objecte d'al·legacions directes per part d'aquest 
Ajuntament en el PDI, reivindicant una connexió ferroviària, un bypass ferroviari, entre la línia R-4 i 
R-8, que ens permeti exercir un dret que em sembla essencial, que és per exemple que el senyor 
Interventor pugui venir en tren de Sabadell a Granollers, sense haver de fer, sense haver de 
jugar-se-la a Montcada, en tot cas aquesta és la primera qüestió.

I alhora, creiem que també cal revisar, en la línia del que deia el Pla Territorial de la Regió 
Metropolitana, la connexió viària entre els dos vallessos. Quan es posi sobre la taula, opinarem, 
evidentment sobre el buit no podem opinar.

Més qüestions? Per part de Ciutadans? Alguna pregunta? No? Per part d'Esquerra? Endavant, 

Senyor Mur: Gràcies. Bé, sovint, en aquest Consistori, nosaltres ens sentim interpel·lats pel que 
s'entén que no hem, o que no hem interpretat, o que no estem complint d'una forma estricta el ROM. 
Aleshores, resulta que aquest mes de juny, els dies 1 i 7 de juny concretament, vàrem formular unes 
sol·licituds d'informació a les diferents regidories. El cas és que, i això ho determina el ROM, hi ha un 
màxim de dies per respondre, i ho determina també la Llei de Bases de Règim Local, que hi ha uns 
determinats dies per respondre. En tots cas, aquests dies no són ni 27 ni 20, que són els dies que s'ha 
trigat diguem-ne a respondre'ns aquestes sol·licituds, per tant nosaltres aquí el que volem fer és un 
prec, un prec en el sentit de què compleixin els terminis establerts per l'accés a la informació de 
regidors i regidores dels Grups Municipals de l'oposició que en principi ha de ser com a màxim de 5 
dies. Gràcies.

 

Alcalde: Bé, en tot cas, l'esperit d'aquest Govern és complir sempre, en tot cas val a dir que a vegades 
es fan preguntes que són de difícil resposta, perquè a vegades es fan preguntes que la informació no 
està elaborada i cal tenir un marge també perquè els serveis tècnics puguin exercir la seva feina. En 
tot cas, la voluntat d'aquest Govern és la de ser profundament oberts en la participació, jo crec que ho 
demostrem efectivament amb la convocatòria reiterada i habitual de Comissions Informatives, que ens 
agradaria que fossin, en fi que tinguessin més audiència i més presència dels Grups Municipals. Més 
qüestions?

Senyor Mur: En tot cas, això no sé si és una pregunta o un prec. Jo crec que seria una pregunta, però, 
una d'aquestes tres informacions que vam demanar era sobre l'organització o l'estructura orgànica de 
la UOS, que jo crec que és un document que està escrit i no crec que sigui molt difícil de trobar 
precisament, de les 3 sol·licituds que hem fet, aquesta és la que encara no hem rebut. Gràcies. 

Alcalde: Segurament en aquest tema també estan vostès equivocats, vostès parlant d'un Informe, que 
no és res més que un treball fet per uns tècnics municipals, i que no està ni validat pel Govern, i per 
tant aquest treball, d'ús intern, com tenen, tenim tots en els nostres entorns per tal de poder prendre 
decisions, és un treball que jo he vist fa poc, i en tot cas, jo no he expressat la meva opinió, ni tampoc 
el Regidor, per tant des d'aquest punt de vista, un treball tècnic a disposició de la reflexió que és crec, 
i en tot cas el senyor Regidor li pot confirmar, d'ús en aquests moments encara de qui ha de prendre 
les decisions. En tot cas no sé si el senyor Regidor vol ampliar la informació . 
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Senyor Segovia. Sí, como dice el Alcalde, yo creo que para tomar decisiones lo primero que hay que 
hacer es informarse y lo que yo en este caso he pedido a nivel interno, quizá el error viene en ponerle 
Estudio, había pedido un informe interno a mis técnicos en el sentido de que hay actualmente en la 
brigada de Obras, la UOS, respecto a personal, el proceso de la plantilla a años vista, el proceso de 
jubilaciones, el estado actual de plantilla, de materiales, tanto vehículos como herramientas, etc. etc. 
Para, una vez validado por mi parte, luego presentarlo al Equipo de Gobierno y tomar las decisiones 
pertinentes respecto al futuro de la UOS, simplemente es un informe técnico respecto al estado actual 
que tenemos en la brigada de obras, si a eso se le llama Estudio, llamemoslo como queramos, es un 
informe interno, técnico, que pedí. 

Alcalde: En tot cas, alguna altra pregunta? Jo insisteixo i corroboro, tots els papers que es fan, el que 
fan els tècnics, no són papers accessibles per tothom, i això també ho hem d'entendre. Hi ha uns 
processos i unes feines que s'han de fer, i que requereixen també l'anàlisi dels regidors i regidores, hi 
ha un moment determina que es converteixen en documents, i en aquell moment és quan són públics. 
Més preguntes?

Senyo Mur: En tot cas un prec, i és que quan hi hagui un document d'aquest tipus que no pot ser lliurat 
a l'oposició, perquè d'alguna manera no s'ha aprovat, es digui, no te'l puc lliurar perquè no l'hem 
aprovat. Però que no es guardi un silenci de 28 dies. 

Alcalde: En tot cas, jo també els hi suggereixo, i contestant aquest prec, que vostès es veuen cada 
setmana a la Comissió Informativa, i que també poden preguntar exactament el mateix. Però 
evidentment és més espectacular dir-ho en el Ple. Més qüestions? Més preguntes? La senyora 
Ontiveros vol dir alguna cosa? Perdó, algun altre prec, alguna altra pregunta? Sí, endavant senyor 
Sastre. Ah, perdoneu,

Senyora Maynou: Si, nosaltres, un parell. Avui presentàvem la moció en commemoració del Dia del 28 
de juny, del dia de l'Alliberament Orgull LGTDI, i recordàvem quan presentàvem aquesta moció que el 
22 de desembre del 2015 aquest plenari ja va aprovar també per unanimitat una moció a través de la 
qual aquest Ajuntament es comprometia a dur a terme una sèrie de mesures i d'accions i protocols 
varis per garantir el desplegament de la Llei contra l'homofòbia, contra la LGTB fòbia en general. Han 
passat 6 mesos i una mica la nostra pregunta era que s'ha fet per complir aquest compromís i quines 
accions s'estan fent o que s'està proposant. Gràcies.

Alcalde: Bé, en tot cas, perdó? En tot cas no sé si la Regidora li pot contestar una pregunta tan precisa 
i alhora tan àmplia, o simplement jo els emplaçaria a la Comissió Informativa per tal de poder -ne fer un 
detall d'aquestes qüestions i, si volen, després parlem-ne també en termes més concrets en el plenari. 
Els emplacem a la Informativa. I si vostès ho desitgen, en el proper Ple, la Regidora els hi farà també 
la resposta tal com marca el ROM, d'acord durant el proper Ple. Més preguntes? Endavant, 
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Senyor El Homrani; Sí, és una pregunta, des del mes de febrer cada Ple he anat preguntant al 
respecte, i crec que seria injust no fer una pregunta vinculada però a la vegada no situar que finalment 
crec que se’ls ha de felicitar pels nous plecs de clàusules per la licitació del Contracte del servei de 
neteja. Ha sigut un tema complex, hem fet moltes preguntes, no hi ha hagut manera, però crec 
analitzant aquests plecs que finalment es té en compte, els elements de demanda que havien fet les 
treballadores afectades, en l'annex se situa el Conveni del sector com a Conveni de referència, i 
després de 4 plens preguntant al respecte crec que és just situar allò que finalment s'ha treballat, i ja 
hagués anat de nota si fóssim capaços de fer un únic concurs amb diferents lots, però bueno, suposo 
que a poc a poc perquè seria més fàcil per coordinar, però crec que s'ha de reconèixer i s'ha de situar. 

Llavors, aprofito aquest reconeixement que després de 4 mesos, per fer-los una pregunta, és: 
nosaltres el passat 19 de maig, entorn d'aquesta manera de treballar que ara mateix parlava l'Alcalde, 
vam presentar una proposta d'un Protocol de contractació pública socialment responsable, després de 
presentar-ho se'ns va dir, estem treballant-ho per part dels nostres tècnics, crec que entorn d'aquests 
elements, i a vegades es pot debatre sobre la informació, i el que nosaltres demanem moltes vegades 
és que la informació sigui ràpida, i si no es pot donar la informació, que es situï, que el document 
s'està elaborant, o el que sigui, després del 19, no hem tornat a tenir resposta, crec que està bé 
mantenir un contacte i saber com va avançant, si es tenen en compte, si no es tenen en compte, 
perquè al final tenen majoria absoluta i poder tirar endavant les polítiques que vulguin , i és una realitat, 
però crec que en aquest sentit, amb aquesta dinàmica, i per això volíem preguntar: 

Se l'han mirat? Com ho estan valorant? Pensem que és un element necessari, que és un element que 
pot millorar les condicions amb les quals treballem moltes contractes en els ajuntaments, i era per 
preguntar-los perquè no s'acabi quedant allò suposo que també em diran, que hi ha la possibilitat de la 
Comissió Informativa tal, però també crec que hem de generar aquesta capacitat de diàleg i cada 
vegada els plens tenen un gran avantatge, que és que els coneixen els ciutadans, que per desgràcia 
les Comissions Informatives les converses que es tenen i els debats que es tenen no són públics. 
Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, li contestarà la Regidora de Processos Estratègics i Participatius, la 
responsable d'aquest àmbit, endavant

Senyora Barnusell: Sí, no només ho tractarem a la propera Comissió Informativa sinó que en la 
passada Comissió Informativa en aquest cas el segon dimarts del mes de juny, la responsable del 
Servei de Contractació, la Cap del Servei de Contractació va venir, perquè és un tema evidentment 
molt tècnic, i jo vaig explicar que havíem rebut aquesta moció, i no només aquesta amoció sinó el 
perquè es deixava Sobre la taula, perquè ja hi estàvem treballant i per tant incorporàvem també la 
reflexió que té la moció en un Protocol de compra i contractació publica i responsable que intentaríem 
amb acord de tots els Grups Municipals, portar-lo si arribàvem a temps al Ple del mes de juliol, i si no 
fos possible, al Ple de setembre. A la propera Comissió Informativa de l'Àrea, amb un previ document, 
la Directora del Servei de Contractació va explicar quines eren les línies de treball, amb una Comissió 
Tècnica dels diferents departaments de l'Ajuntament, però amb la línia que vostè explicava, per tant, a 
la Comissió Informativa ja se n'ha parlat, se'n tornarà a parlar a la propera, i si cal, se'n seguirà parlant 
fins a intentar consensuar un document i portar-lo a aprovació en el proper Ple. Gràcies.

Alcalde: Ja veu que no som tan obscurs, anem parlant. Més preguntes? No? Si teníeu 
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Senyor Sastre: No

Alcalde: Sí, teníeu una pregunta anunciada, per escrit, una instància. Vostès han dit que ho faran en el 
proper Ple, i nosaltres venim aquí preparats per contestar

Senyor Sastre: Correcte, correcte.

Alcalde: Vostès citen el Reglament. A nosaltres ens agrada que el Reglament, el ROM, es compleixi, 
per tant en tot cas, tenen vostès una pregunta.

Senyor Sastre: Perfecte. La faig un altre cop? 

Alcalde: Vostès l'han llegida, però els ciutadans no. 

Senyor Sastre: Cap problema. La pregunta era: hem tingut notícies d'una problemàtica que ha sorgit 
en un immoble, que en aquest cas és el carrer Vallespir, número 14, no sé si es pot dir això en el Ple, 
però és en aquest lloc. I el que volíem saber, és que ens fessin, se'ns ha fet arribar per part dels veïns, 
que ens fessin un resum de quines actuacions s'han fet fins ara en aquest immoble, si queden 
actuacions per fer, i en aquest cas també se'ns ha fet arribar que alguns veïns se'ls hi ha demanat, no 
sabem si això és cert, per això volíem confirmació, que se'ls hi ha demanat que retiressin unes 
pancartes en les quals protestàvem, protestaven els veïns per aquesta problemàtica que s'ha donat en 
aquest immoble, això era la pregunta que fèiem. 

Alcalde: Pregunta formulada, la Regidora té la paraula,
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Senyora Sánchez: Jo no sé ni quan s'han posat en contacte, ni en quines dades, però al carrer 
Vallespir, fa temps hi ha un habitatge d'una persona que té brutícia, diguem-ne que té síndrome de 
Diògenes, però sense diagnosticar, una persona problemàtica, amb el qual fa anys que estem 
treballant.

Alcalde: Perdó, perdó, la senyora Secretaria m'està mirant malament. No? Ho dic perquè no sé si hi ha 
temes, no, no sé si hi han temes vinculats al que podríem dir de protecció de dades, i potser jo crec 
que hauríem de ser més genèrics en la resposta, i si volen, en la intimitat ho podem explicar en més 
detall. En tot cas, el resum és aquest, fem el resum, sense entrar en precisions. 

Senyora Sánchez: És aquest el resum, no entro en precisions. S'ha treballat per poder entrar en 
aquest pis a netejar. No s'ha pogut treballar amb la persona, per tant, quan passen aquests temes, has 
de sol·licitar al jutge que et deixi entrar a netejar, el jutge ho va denegar. Vam tornar a sol·licitar-ho i 
entremig d'aquests temps, vam poder treballar amb un familiar de la persona, i amb ell mateix per 
poder entrar a netejar. Quan dient entrar a netejar, qui neteja, nosaltres facilitem l'empresa, però qui 
paga és la persona que viu a dins del pis, tal qual van aparèixer unes pancartes, dient que allà no es 
feia res, que feia anys que no es feia res, total, justament quan apareixien les pancartes nosaltres 
teníem l'actuació de neteja amb la família, amb l'empresa, justament pel dia següent.

Vam anar com a Oficina de Civisme per explicar-los que si tot anava bé, i que no era per qüestió de la 
pancarta, que si tot anava bé, al dia següent, a les 8 del matí començaríem a netejar. Així va ser, 
després quan ja va acabar tot, des de l'Oficina de Civisme amb el tècnic corresponent, el Regidor 
Segovia perquè viu allà, i jo mateixa com a Serveis Socials, o vivia, com a Serveis Socials i Salut, vam 
convocar a tot el bloc per explicar-li quines eren les actuacions que s'havien fet, perquè en un moment 
donat allà mateix ens deien que faltava pintar, faltava que entressin a desinfectar, i nosaltres els hi 
vam explicar com funcionen aquestes coses, no aniré aquí a explicar moltes més coses d'aquestes. 

En aquell moment, quan ja va acabar, ens van dir, i amb això que vols dir? Volem que trèiem les 
pancartes? I resposta meva va ser: jo no vinc aquí a dir-te que treguis les pancartes, sinó que vinc a 
explicar-te quina és la situació, si tu les vols deixar, jo no seré la que et digui que les treguis, i ells van 
considerar que les continuarien deixant per fer pressió al veí, i vaig dir que molta pressió no li farien, 
per suposat, i que podien fer el que volguessin, fins aquí, la lectura que jo puc fer dins d'aquest Ple.

Alcalde: Per altra banda només afegir que és un cas conegut per molts dels que ens movem per 
aquella zona, "hasta ahi puedo leer". En tot cas, alguna altra pregunta? Sí?

Senyor Sastre: No, només esmenar l'error quan jo he dit, quan he fet aquesta menció quan he dit, no 
sé si això es pot dir en el Ple, per tant, prenc nota en el tema aquest de confidencialitat i protecció de 
dades, per no incórrer en aquest error una altra vegada.

Alcalde: Dir que són, senyor Sastre, d'aquests temes que és millor tracta'ls a Informativa, perquè hi ha 
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elements de privacitat que potser val la pena doncs respectar. Alguna altra pregunta? No?

En tot cas, abans d'aixecar la sessió i donar les paraules als ciutadans vull aprofitar i perquè consti en 
acta, la presència de companys d'En Comú Podem, per felicitar-los per la seva victòria electoral a la 
ciutat i a Catalunya, i m'agradaria que també constes en acta com a Alcalde, doncs la felicitació doncs 
al paper que els ciutadans li han reservat a la ciutat i a Catalunya. Aixequem la sessió. És el moment 
dels ciutadans, podem obrir un torn de preguntes. 

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i 
quaranta-cinc minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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