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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     7777    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        26262626    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol 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
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Sra. Mireia López i Ontiveros
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. Roberto Carmany Valls
Sr. Eduard Navarro Doménech

Secretari general per delegació

José Cañas Caballero

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. José María Moya Losilla

Alcalde: Molt bona tarda, donem inici al Ple ordinari del mes de juliol , el de les vacances d'estiu. En tot 
cas també fer constar que hi ha persones que no ens podran acompanyar avui, que han excusat la 
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seva presència. En concret el senyor Messeguer, el senyor Moya i la senyora Maria Oliver. En tot cas, 
resten excusats, i iniciem el Ple preguntant òbviament en primer lloc si hi ha alguna observació sobre 
l'acta? No? 

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     28282828    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY 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 28 de juny de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 

Alcalde: Passem al punt 2 i 3, en tot cas fer el comentari que ens acompanya el senyor Cañas en 
substitució de la senyora Catalina Victory, que el seu marit ha patit un accident greu i que està 
ingressat en unes circumstàncies molt complicades, per tant tenim el senyor Secretari en aquest cas 
accidental, accidental, molt accidental. En tot cas ja comentarem el tema amb els regidors al final. 
Passem per tant als punts 2 i 3, en el qual hi ha el control i la fiscalització del Ple de diferents acords a 
la Junta de Govern Local i de l'Alcalde, endavant, 

 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROSGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROSGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROSGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROS     23232323    AAAA    26262626,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES     7777,,,,    14141414,,,,    21212121    
IIII    28282828    DE JUNY RESPECTIVAMENTDE JUNY RESPECTIVAMENTDE JUNY RESPECTIVAMENTDE JUNY RESPECTIVAMENT,,,,    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''''AQUESTESAQUESTESAQUESTESAQUESTES    
SESSIONS SSESSIONS SSESSIONS SSESSIONS S''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,,,,    EN ELS TERMES DEEN ELS TERMES DEEN ELS TERMES DEEN ELS TERMES DE    
LLLL''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    
2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 
 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT I    
ELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS 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    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

Alcalde: Moltes gràcies, ens donem per assabentats. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Projectes Estratègics i Comunicació, endavant senyor Secretari,

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I     

COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

4444).-).-).-).-DONAR COMPTE A LA RESOLUCIÓ DDONAR COMPTE A LA RESOLUCIÓ DDONAR COMPTE A LA RESOLUCIÓ DDONAR COMPTE A LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA DE  DESIGNACIÓ DEL SENYORALCALDIA DE  DESIGNACIÓ DEL SENYORALCALDIA DE  DESIGNACIÓ DEL SENYORALCALDIA DE  DESIGNACIÓ DEL SENYOR    
FRANCESC AROLAS COM AFRANCESC AROLAS COM AFRANCESC AROLAS COM AFRANCESC AROLAS COM A    6666É  TINENT  DÉ  TINENT  DÉ  TINENT  DÉ  TINENT  D''''ALCALDE I MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERNALCALDE I MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERNALCALDE I MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERNALCALDE I MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN    
LOCALLOCALLOCALLOCAL....

Atès que en data 21 de juliol es va aprovar la resolució d'alcaldia núm E-1853/2016 de   designació 
del senyor Francesc Arolas com a tinent  d'alcalde i membre de la Junta de Govern Local.

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

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

Donar compte de la Resolució d'alcaldia  de  data 21 de juliol de 2016, de designació del senyor 
Francesc Arolas com a 6é tinent  d'alcalde i membre de la Junta de Govern Local. 
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L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement

Alcalde: Moltes gràcies, restem assabentats. Passem al punt següent punt, al número 5, que és 
designar representants del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, endavant,

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    
A GRANOLLERS PROMOCIONSA GRANOLLERS PROMOCIONSA GRANOLLERS PROMOCIONSA GRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SA I AL CONSELL DE LA GENT GRANSA I AL CONSELL DE LA GENT GRANSA I AL CONSELL DE LA GENT GRANSA I AL CONSELL DE LA GENT GRAN

Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es van nomenar, entre d'altres, els representants 
municipals a les societats i als consells locals sectorials .

En data de 5 de juliol de 2016, el Grup Municipal d'ERC-AG-AM,  sol·licita que es modifiqui el 
nomenament dels representants municipals corresponents al seu Grup Municipal, en les  persones i 
organismes  relacionats:

Granollers Promocions, SA Josep Maria Catot i Rueda
Consell de la Gent Gran José Fernando Alamilla i Melero

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. I articles 27 i 29 del Reglament 
Orgànic Municipal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Designar al senyor Josep Maria Catot i Rueda, en representació del Grup Municipal 
ERC-AG-AM, a la Societat Municipal Granollers Promocions, en substitució del senyor  Modest Belles 
i Pous.

SegonSegonSegonSegon. Designar el senyor José Fernando Alamilla i Melero,  en representació del Grup Municipal 
ERC-AG-AM,  al Consell de la Gent Gran, en substitució del senyor Modest Belles i Pous.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-        Comunicar  aquest acord a Granollers Promocions, al Consell de la Gent Gran, a les 
persones designades  i a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província , i al tauler d'anuncis. 

S'aprova per unanimitat

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi ha acord entre tots els Grups, per tant no hi ha hagut votació, ni 
presentació. El punt número 6 queda sobre la taula, és un tema que anem treballant i que segurament 
el tindrem ja del tot tancat pel Ple de setembre, en tot cas la constitució del Consell de Ciutat segueix 
estant prevista pel mes d'octubre.

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A NOMENAR DEU PERSONES QUE REPRESENTEN ELS EIXOSDICTAMEN RELATIU A NOMENAR DEU PERSONES QUE REPRESENTEN ELS EIXOSDICTAMEN RELATIU A NOMENAR DEU PERSONES QUE REPRESENTEN ELS EIXOSDICTAMEN RELATIU A NOMENAR DEU PERSONES QUE REPRESENTEN ELS EIXOS    
ESTRATÈGICS DE LA CIUTATESTRATÈGICS DE LA CIUTATESTRATÈGICS DE LA CIUTATESTRATÈGICS DE LA CIUTAT ,,,,    COM A MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERSCOM A MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERSCOM A MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERSCOM A MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERS
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En data 9 d’abril de 2015 l’Ajuntament de Granollers va aprovar, en sessió plenària, el Reglament 
d’Organització i Funcionament del Consell de ciutat . 

El cartipàs municipal estableix el Consell de Ciutat, en endavant C.C., com un dels organismes 
assessors de participació sectorial i territorial amb la composició següent: president: alcalde de 
Granollers,  Josep Mayoral Antigas; 1ª tinent d'alcalde: Alba Barnusell Ortuño; vocals per part dels 
grups municipals: PSC-CP (1): Rudy Benza Alegria ; CiU (1): Àlex Sastre i Prieto; ERC-AG-AM (1): 
Dolors Martínez i Montserrat; C's (1):  Roberto Carmany Valls; CpG-CUP-PA (1): Josep M. Gontan 
Ferrer; PP (1): José Maria Moya Losilla.

En el si de la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació, celebrada el dia 
10 de maig de 2016 es van escollir els membres del C.C. d’acord amb l’article 5.1.c) d) i f) del 
Reglament que regula aquest consell, mitjançant sorteig aleatori fet des del web «Random.org» a 
partir de la base de dades de persones majors de 18 anys en data 10 de maig d’homes i dones, de la 
base de dades d’associacions de veïns amb dades actualitzades al registre d’entitats i de base de 
dades d’entitats amb dades actualitzades al mateix registre. 

L’article 5.1.e) del Reglament del C.C., indica que el Ple ha de nomenar per majoria de dos terços 10 
persones d'àmbits professionals i edats diferents vinculades a Granollers que aportin un coneixement 
expert. A nivell tècnic, s’ha acordat  que la proposta segueixi els criteris de paritat de gènere, de 
representació dels diferents sectors d’edat, de mantenir una relació amb Granollers basada en 
veïnatge, proximitat o naixement, d’existència d’un mínim de membres de l’àmbit d’actuació econòmic, 
incloent inclusió social, indústria i comerç, d’existència d’un mínim de membres segons l’àmbit 
d’actuació social, incloent esports, educació i cultura i l’existència d’un mínim de membres experts en 
l’àmbit territorial. 

Atès que en data 22 de juny de 2016 l’alcalde Josep Mayoral, d’acord amb el que estableix l'article 
esmentat anteriorment, ha consultat a la Junta de Portaveus sobre la designació de les 10 persones  
proposades per ell.

Atès l'informe favorable del tècnic del Servei de Planificació i Projectes Estratègics , de data 28 de juny 
de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1- Acord de Ple de data 31 de març de 2015, que aprova definitivament el Reglament d'Organització i 
Funcionament del Consell de Ciutat de Granollers.

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

ÚnicÚnicÚnicÚnic.-.-.-.- Aprovar la designació de les deu persones següents com a membres del Consell de Ciutat,  
representatives dels diferents eixos estratègics (econòmic, social i territorial), les quals han estat 
designades per l'Alcalde, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, d'acord amb el que estableix l'article 
5, apartat e), del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Ciutat de Granollers :

Fina Jérez, professora, emprenedora i economista.
Rosa Pocurull, professora i àmbit social.
Marta Estrada, científica.
Montse Barceló, farmacèutica i empresària.
Anna Pi, jove i jugadora d'handbol primer equip.
Amadeu Barbany, comerciant.
Martí Nadal, àmbit editorial i cultural.
David Lorente, arquitecte.
Santi Puig, empresari.
Oriol Altimira, jove, àmbit festa major i esportista.
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El Secretari informe que aquest punt ha quedat sobre la taula.

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, el punt 7, es proposa una 
modificació de plantilla, endavant,

 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ    03030303////2016201620162016    DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS    
DE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTES     1111    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE     2016201620162016

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

Vist els informes emesos pels serveis de Cultura, Salut Pública, Territori i Ciutat, Educació, 
Contractació i Recursos Humans.

Atès que per necessitats de l'organització i d'acord amb la facultat que atorga l'article 72  del Real 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic Es proposa la modificació següent:

Art. 72: "En el marc de les seves competències d’auto organització, les administracions públiques 
estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la promoció 
professional, la mobilitat i la distribució de funcions" i de conformitat amb el que preveu aquest capítol. 
l'article 69  que diu: "1. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques té com a 
objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la 
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la 
seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat .
2. Les administracions públiques poden aprovar plans per a l’ordenació dels seus recursos humans, 
que incloguin, entre altres, algunes de les mesures següents:
a) Anàlisis de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre 
d’efectius com dels perfils professionals o nivells de qualificació d’aquests . 
b) Previsions sobre els sistemes d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de 
treball....."

Es proposen les següents modificacions de plantilla i de la relació de llocs de treball amb efectes 1 de  
setembre de 2016 que a continuació es detallen : 

1) Museu : 

· AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar  la plaçala plaçala plaçala plaça    de director/a Museu, personal directiu, grup: A1, vacant de la plantilla de 
personal directiu . 
· CrearCrearCrearCrear unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça de Tècnic/a superior Museística , personal laboral  , grup A1

· AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar     el    lloc de treballlloc de treballlloc de treballlloc de treball denominat director/a Museu; enquadrament orgànic, 4314; 
complement de destí 27; complement específic 33; classificació professional, A1; núm. de fitxa 163; 
nivell de català, C; forma de provisió, lliure designació; règim, personal laboral; col·lectiu/cossos, 
administració especial; jornada, completa.
· CrearCrearCrearCrear    un lloclloclloclloc treballtreballtreballtreball     denominat Coordinador/a Museu de Granollers; enquadrament orgànic, 
4314; complement de destí 25; complement específic 29 ; classificació professional, A1; núm. de fitxa 
371; nivell de català, C; forma de provisió, lliure designació; règim, personal laboral ; jornada, 
completa.
· TransformarTransformarTransformarTransformar   el lloclloclloclloc de treball de Coordinardor/a Museu la Tela ; enquadrament orgànic, 4315; 
complement de destí 22; complement específic 26; classificació professional, A1; núm. de fitxa 160; 
nivell de català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal funcionari/laboral; 
col·lectiu/cossos, administració especial; jornada, completa,,,,    en un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treball denominat 
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Coordinardor/a Museu la Tela ; enquadrament orgànic, 4315; complement de destí 25; complement 
específic 29; classificació professional, A1; núm. de fitxa 160; nivell de català, C; forma de provisió, 
lliure designació; règim, personal funcionari/laboral; col·lectiu/cossos, administració especial; jornada, 
completa.

A principis d'any ja es va alliberar i disposar la despesa negativa d'aquesta plaça vacant de director/a 
Museu. (  AD/ 12016000000134)

L'autorització i disposició de la despesa de la creació de la plaça de Tècnic/a superior Museística es 
farà en el moment de la provisió de l'esmentada plaça.

El complement  de les autoritzacions i disposicions  derivats de la transformació d'aquest lloc de 
treball es farà en el moment en què es produeixi la provisió. 

2) Salut Pública : 

· Amortitzar laAmortitzar laAmortitzar laAmortitzar la  plaçaplaçaplaçaplaça de Tècnic/a superior en veterinària, personal funcionari; escala, administració 
especial; subescala tècnica; classe superior; grup A1; vacant
· CrearCrearCrearCrear unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça de Tècnic Superior Salut Pública , personal funcionari; escala administració 
especial subescala Tècnica classe : superior  grup A1.  

· AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar  un lloc de treballlloc de treballlloc de treballlloc de treball    denominat Tècnic/a superior en veterinària; enquadrament orgànic 
5111; complement de destí 22; complement específic 26; classificació professional,A1; núm. de fitxa 
274; nivell de català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal funcionari; 
col·lectiu/cossos, administració especial; jornada, completa.
· CrearCrearCrearCrear un lloc de treballlloc de treballlloc de treballlloc de treball denominat Tècnic Superior Salut Pública ; enquadrament orgànic, 5111; 
complement de destí 22; complement específic 26; classificació professional, A1; núm. de fitxa 369; 
nivell de català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal funcionari; col·lectiu/cossos, 
administració especial; jornada, completa.

Les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa es realitzaran en el moment de la 
provisió del lloc de treball .

3) Habitatge : 
· TransformarTransformarTransformarTransformar   el lloclloclloclloc de treball denominat Inspector/a disciplina urbanística; ; enquadrament 
orgànic, 3210; complement de destí 16; complement específic 10; classificació professional, C2/C1; 
núm. de fitxa 256; nivell de català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal funcionari; 
col·lectiu/cossos, administració general/administració especial; jornada, completa,,,,    en un lloc deen un lloc deen un lloc deen un lloc de    
treballtreballtreballtreball  denominat Tècnic especialista del Pla d’Habitatge ; enquadrament orgànic, 3210; complement 
de destí 16; complement específic 17; classificació professional, C1; núm. de fitxa 372; nivell de 
català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal funcionari; col·lectiu/cossos, 
administració general/administració especial; jornada, completa.

El complement  de les autoritzacions i disposicions  derivats de la transformació d'aquest lloc de 
treball es farà en el moment en què es produeixi la provisió. 

4) Recursos Humans : 

· Amortitzar la plaçaAmortitzar la plaçaAmortitzar la plaçaAmortitzar la plaça de Tècnic/a superior ensenyament secundari (EMT)i; personal funcionari; 
escala, administració especial; subescala tècnica; classe superior; grup A1; vacant per jubilació . 
· Crear una plaçaCrear una plaçaCrear una plaçaCrear una plaça de Tècnic/a Superior Recursos Humans ; personal funcionari; escala, 
administració especial; subescala tècnica; classe superior; grup A1

· Amortitzar el lloc de treballAmortitzar el lloc de treballAmortitzar el lloc de treballAmortitzar el lloc de treball denominat Professor d’educació secundària (EMT); enquadrament 
orgànic, 4105; complement de destí 24; complement específic 46; classificació professional, A1; núm. 
de fitxa 341; nivell de català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal 
funcionari/personal laboral; col·lectiu/cossos, administració especial; jornada, completa.
· Crear un lloc de treballCrear un lloc de treballCrear un lloc de treballCrear un lloc de treball de Tècnic Superior  Recursos Humans enquadrament orgànic, 2150; 
complement de destí 22; complement específic 26; classificació professional, A1; núm. de fitxa 373; 
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nivell de català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal funcionari; col·lectiu/cossos, 
administració general/administració especial; jornada, completa.

Les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa es realitzaran en el moment de la 
provisió del lloc de treball .

5) Contractació : 

· Amortitzar la plaçaAmortitzar la plaçaAmortitzar la plaçaAmortitzar la plaça  de Professor (escola de música), personal laboral, Grup A1, vacant . 
· Crear una plaçaCrear una plaçaCrear una plaçaCrear una plaça de Tècnic Superior especialitat en Dret ; personal funcionari; escala, 
administració especial ; subescala tècnica; classe superior , Dret ; grup A1 

· Amortitzar el lloc de treballAmortitzar el lloc de treballAmortitzar el lloc de treballAmortitzar el lloc de treball denominat Professor de música;  enquadrament orgànic, 4106; 
complement de destí 24; complement específic 43; classificació professional, A1; núm. de fitxa 348; 
nivell de català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal laboral; col·lectiu/cossos, 
administració especial; jornada, completa
· Crear un lloc de treballCrear un lloc de treballCrear un lloc de treballCrear un lloc de treball denominat Tècnic/a superior d’assessorament jurídic ; enquadrament 
orgànic, 1220; complement de destí 22; complement específic 26; classificació professional, A1; núm. 
de fitxa 370; nivell de català, C; forma de provisió, concurs de mèrits; règim, personal funcionari; 
col·lectiu/cossos, administració general/administració especial; jornada, completa.

Les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa es realitzaran en el moment de la 
provisió del lloc de treball .

6) Educació : 

ModificarModificarModificarModificar     el nom delel nom delel nom delel nom del    lloclloclloclloc    de treballde treballde treballde treball    denominat Cap d'oficina de centres municipals pel de Cap 
d'oficina de centres públics, OME i programes.

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

En data 12 de juliol, es lliura la proposta de dictamen a la Mesa de Negociació. En data 26 de juliol els 
representants sindicals no han donat resposta manifestant el seu acord o desacord als canvis 
proposats .

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb els articles 37, 69 i 72 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
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D'acord amb allò que disposa l'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals .

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

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

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

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

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

1. Amortitzar :

Personal Funcionari

Ens Escala Subescala Classe Grup (Cos) Règim Plaça

AJT PD DIRECTIU A1 V Director/a Museu

AJT/EMT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a sup. 
ensenyament 
secundari

AJT AE TÈCNICA Superior A1 V Veterinària

Personal Laboral

Ens Escala Subescala Classe Grup (Cos) Règim Plaça

AJT/MÚSICA ---- -------------
---------

A1 V Professor/a

2. Crear :

Personal Funcionari 

Ens Escala Subescala Classe Grup (Cos) Règim Plaça

AJT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a superoir 
salut pública

AJT AE TÈCNICA Superior A1 V Dret 

AJT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a superior 
Recursos Humans

Personal Laboral

Ens Escala Subescala Classe Grup (Cos) Règim Plaça

AJT ---- -------------
---------

A1 V Tècnic/a superior 
museística

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

1. Amortitzar :

Denominació RLLT Enquad 

Orgànic

CD CE Classifica

ció 

professio

Núm 

fitxa

Nivell 

de 

català

Forma 

provisió

Règim Col·lectiu(

cossos)

Jornada
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nal

Director/a Museu 4314 27 33 A1/A2 163 C LD PD AG/AE JC

Tècnic/a superior en veterinària 5111 22 26 A1 274 C CM F AE JC

Professor/a de música 4106 24 43 A1 348 C CM L AE JP

2. Crear :

Denominació RLLT Enquad 

Orgànic

CD CE Classific

ació 

professi

onal

Núm 

fitxa

Nivell 

de 

català

Forma 

provisió

Règim Col·lectiu(c

ossos)

Jornada

Tècnic/a superior de salut pública 5111 22 26 A1 369 C CM F AE JC

Tècnic/a superior d'assessorament 
jurídic

1220 22 26 A1 370 C CM F AG/AE JC

Coordinador/a Museu de Granollers 4314 25 29 A1/A2 371 C LD L AG/AE JC

Tècnic/a superior de Recursos 
Humans

2150 22 26 A1 373 C CM F AG/AE JC

3. Modificar/Transformar  de

Denominació RLLT Enquad 

Orgànic

CD CE Classific

ació 

professi

onal

Núm 

fitxa

Nivell 

de 

català

Forma 

provisió

Règim Col·lectiu(co

ssos)

Jornada

Cap d'Oficina de centres municipals 4101 22 28 C1/A2 277 C CM F AG/AE JC

Coordinador/a museu la Tela 4315 22 26 A1 160 C CM F/L AE JC

Inspector/a de disciplina 
urbanística

3210 16 10 C2/C1 256 C CM F AG/AE JC

a:

Denominació RLLT Enquad 

Orgànic

CD CE Classific

ació 

professi

onal

Núm 

fitxa

Nivell 

de 

català

Forma 

provisió

Règim Col·lectiu(co

ssos)

Jornada

Cap d'Oficina de centres públics, 
OME i programes

4101 22 28 C1/A2 277 C CM F AG/AE JC

Coordinador/a museu la Tela 4315 25 29 A1 160 C LD F/L AE JC

Tècnic especialista del Pla 
d'Habitatge

3210 16 17 C1 372 C CM F AG/AE JC

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

Alcalde: En aquest apartat sí que hi ha anunciades intervencions, per part de la CUP el senyor 
Navarro, endavant, 
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Senyor Navarro: Bé, bona tarda a tothom, voldríem fer la justificació del nostre vot. Bé, portem un any 
aquí a l'Ajuntament i veiem que hi ha coses que no es fan de manera correcta. Recordo la primera 
Junta de Portaveus, on el regidor socialista ens explicava com s'havien de fer les coses, no entenem 
per què aquest matí no hi havia l'Informe de valoració del Comitè quan l'article 48 del ROM diu: la 
documentació integra dels assumptes inclosos en l'Ordre del dia que ha de servir de base pel debat i 
si s'escau la votació, ha d'estar a disposició dels regidors i regidores a la Secretaria de la Corporació a 
partir de la data de la convocatòria. Aquesta és una pràctica que porten fent de fa temps, i suposo que 
per vostès deu ser costum fer-ho així, nosaltres a aquests temes els hi donem valor, els hi donem 
importància, i per tant, donat que no retiraran la proposta i la informació aquest matí, a les 12 del matí 
no hi era, nosaltres votarem en contra, i és que pregaríem que en el futur aquest tema el millorin, que 
per això governen, per gestionar i fer-ho de la manera adequada, i trobem que en aquest sentit 
incomplir aquests termes de manera reiterada no seria una praxi del tot correcta . 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per part de Ciutadans? Per part d'Esquerra Republicana? Endavant, 

Senyor El Homrani: Bona vesprada a totes i tots, volia explicar el nostre posicionament, nosaltres ens 
abstindrem. Sí que començo sumant-me a la petició que fa la CUP de compliment del ROM, crec que 
hem tingut diversos debats en aquests últims plens, i espero que entenguin com a Govern, que per 
poder fer les nostres funcions d'oposició ens va bé que es compleixi el ROM, i ens va bé tenir els 
tempos ben marcats, jo en aquest sentit no m'havia fitxat en aquest però com que ja ho hem parlat 
diverses vegades, crec que val la pena que reforcem aquesta idea.

I després sí que els hi volia fer una reflexió, entenem que els recursos humans i l'organització de 
qualsevol ens, entitat, ajuntament, empresa, és un ens viu, l'has de poder anar canviant, 
contínuament, has de tenir una capacitat d'actualitzar i de modificar segons les necessitats , i segons el 
sentit, però el que ens hem trobat aquest any que portem, és que habitualment a cada Ple hi ha algun 
tipus de modificació, i això entenem que és lícit i legítim a l'hora d'abordar la realitat dels recursos 
humans i de l'organització d'un ajuntament com el de Granollers, que és molt gran, però que sempre 
es van arreglant les disfuncions a patir dels llocs de treball tècnic o directius. I som conscients que hi 
ha una demanda, de què hi ha molts més llocs de treball i que hi ha una demanda de poder solucionar 
situacions que estan sobre la taula. I en aquest cas, el Govern local quan s'aborda aquesta demanda 
sempre acaba agafant-se en la valoració de llocs de treball , una valoració de llocs de treball, com crec 
que vostès són conscients, de què va molt endarrerida, i llavors anem deixant, tota una part de 
l'organització i de l'estructura de l'Ajuntament, que no anem solucionant, i ens anem trobant a cada 
Ple, modificacions en llocs directius i en llocs tècnics, molt lícit i necessari segurament, però també 
l'altre és necessari, en aquest sentit creiem que faria falta que la valoració de llocs de treball 
s'accelerés i que aquests canvis que s'han de fer habitualment i de forma contínua, entenem que s'han 
de fer, i nosaltres acostumen a abstenir-nos en aquesta qüestió que és molt de gestió municipal i de 
gestió de l'Equip de Govern, però l'estructura bàsica que ens permet afrontar la realitat d'una 
organització tan complexa com és aquest Ajuntament, crec que s'ha de fer i crec que som conscients 
que es va molt endarrerits entorn d'aquesta valoració de llocs de treball i creiem que seria necessari 
que es fes per poder tenir un mapa complet, moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per Convergència, no? Per part del Grup Socialista, i en aquest cas 
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també com a ponent, té la paraula el senyor Terrades, 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. En principi no tenia previst intervenir en aquest punt, però ja que 
han sorgit algunes qüestions, doncs donarem resposta a les que s'han plantejat. Respecte a aquestes 
modificacions que es sotmeten avui a consideració del Ple , i en tot cas, si el senyor Navarro ho diu, no 
hi deu haver l'Informe del Comitè d'Empresa, però el Comitè d'Empresa, en tot cas es podran 
consultar les actes de les reunions del Govern amb el Comitè d'Empresa, que a més a més l'hi 
facilitaré, aquest regidor que va assistir a la darrera reunió, en concret va ser el 12 de juliol, es va 
informar en el Comitè d'Empresa d'aquesta modificació de la plantilla i de la Relació de Llocs de 
treball. El cas és que després el Comitè hagi fet l'Informe o no l'haguí fet, probablement si no l'ha fet, 
hauria d'haver constat que no l'havien fet. Però bé, informats estaven, qüestions ni formals ni de fons 
es van plantejar.
 
Perquè a més a més, en aquesta trobada que es va fer amb el Comitè d'Empresa, era justament per 
acordar, com així es va fer, els terminis dels encàrrecs de la valoració de llocs de treball, que s'ha de 
fer, amb una organització, com deia el senyor El Homrani, certament complexa, a la ciutat de 
Granollers, més de 700 treballadores i treballadors públics, i es va acordar amb el Comitè els terminis 
de redacció d'aquests treballs, i un tema més important, que era, es va fer una altra valoració de com 
havíem d'aplicar els resultats d'aquesta valoració, sobretot si persisteix l'encorsetament del creixent 
de la massa salarial, que fitxa el Govern de l'Estat respecte el creixement dels pressupostos. Home, 
és veritat, que les diverses àrees i regidories de l'Ajuntament acaben aquest primer any, i en tota 
probabilitat també el 2017 alguns ajustos s'hauran d'acabar produint, de l'estructura tècnica de 
l'Ajuntament, per tant, aquestes modificacions es deuen bàsicament a això, però no només ens 
quedem amb això, aquí hi havia un acord amb el Comitè de l'Ajuntament respecte a alguna 
transformació de llocs de treball, no en aquesta banda, que vostè cita, sinó en altres bandes que ens 
havien reclamat, com és transformar places de C2 a C1, això s'ha fet, s'han produït els processos 
interns perquè es poguessin fer doncs aquest salt de qualificació professional de molts treballadors de 
l'Ajuntament, alguns van passar les proves, altres no, aquests que no les van passar doncs en el 2017 
es tornaran a fer les proves necessàries doncs justament per facilitar la carrera professional dels 
funcionaris de l'Ajuntament de Granollers

I també s'ha debatut una altra qüestió, que des del meu punt de vista és important, que és el Pla de 
funcionarització de molts treballadors i treballadores que en aquests moments són funcionaris interins 
de l'Ajuntament. Hi ha un bon gruix, i fins i tot de personal laboral, i aquí s'ha d'analitzar la casuística 
també de cada, no de cada lloc de treball, sinó de les persones, també ens he trobat, i no citaré cap 
nom, de personal laboral de l'Ajuntament que quan se li ha obert la porta a fer un procés de 
funcionarització, ens ha demanat que no es faci, per les causes que siguin, que ara no hi entraré. Però 
sí que segueixen havent-hi molts funcionaris interins, que en el seu moment es va proveir el lloc de 
treball doncs de la manera que es va proveir, són funcionaris interins, i hi ha l'acord de paulatinament i 
també en funció dels marges de reposició que ens permet l'actual normativa d'abordar aquests 
processos i jo espero que el 2017 puguem obrir la porta a què molts treballadors de l'ajuntament que 
ara són funcionaris interins, es pugui proveir la seva plaça, i per tant transformar-los en funcionaris, és 
evident que tal com està la situació anem cap a processos oberts, per tant aquí també hem d'entendre 
que alguns d'aquests treballadors no vulguin que s'obri aquesta porta. Anant a l'essencial, hi ha un 
acord de terminis per fer la valoració de llocs de treball i un acord de com, un cop tinguem els 
resultats, de com aplicar aquesta valoració.

Alcalde: No sé si volen fer un segon torn, per tant passaríem a la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb 14 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13) i C's (1); 7 
abstencions  dels Grups Municipals CIU (4), ERC-AG-AM (3); i un vot en contra del Grup Municipal 
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CpG-CUP-PA (1).

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 8, que és 
l'aprovació inicial de les Ordenances d 'espais d'ús públic i civisme. Endavant senyor Secretari, 

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
DELS ESPAIS DDELS ESPAIS DDELS ESPAIS DDELS ESPAIS D ''''ÚS PÚBLIC I CIVISMEÚS PÚBLIC I CIVISMEÚS PÚBLIC I CIVISMEÚS PÚBLIC I CIVISME

1.  El Ple de data 25 de maig de 2010 va aprovar l'Ordenança General dels espais d'ús públic i civisme 
de Granollers, la qual va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) en data 16 de novembre de 2010, i modificada pel Ple de l’ Ajuntament en data 
27 de març de 2012 i 24 de setembre de 2013 (BOPB 09/07/12 i 21/01/14).

2.- Aquests darrers mesos s'ha dut a terme la revisió d'alguns articles de l'esmentada Ordenança, amb 
la participació dels tècnics dels serveis de Via Pública , Urbanisme i Salut Pública, amb l'objectiu de 
retocar lleugerament el redactat per adaptar-lo, entre d'altres aspectes, als acords de la Comissió 
de Patrimoni, a la nova Ordenança del paisatge i a la legislació vigent en matèries més sectorials . 

3.- Les modificacions que es proposen es centren principalment en el Títol VI sobre la utilització de la 
via pública, proposant les principals modificacions en els articles que parlen de les taules i cadires 
dels establiments de restauració (art. 61 i 62). També es plantegen algunes modificacions en 
aspectes d'us comú  especial (art. 60), es crea un nou article per a la regulació dels grans 
esdeveniments (art. 63) i es fan algunes modificacions o adaptacions del redactat en aspectes 
referents a guals (art. 65) entre d'altres modificacions menors. 

4.- Altres aspectes que també es veuen modificats de maneta substancial són alguns apartats del Títol 
VIII sobre animals als espais públics, el comportament dels ciutadans (art. 97) i les activitats de foc 
i pirotècniques (art. 102).

5.- S'elimina l'Annex XIII de mesures alternatives, atès que es considera més convenient la seva 
aprovació fora de l'Ordenança per permetre la modificació i adaptació d'aquestes mesures al pas 
del temps, i la incorporació de tres nous annexos, que són les Condicions de les llicències per a 
actuacions musicals a les terrasses de bars (Annex XIII), les colònies de gats ferals (Annex XIV) i 
les activitats publicitàries de les entitats sense ànim de lucre  (Annex XV). 

6.- En data 16 de juny de 2016, el responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats ha emès informe 
relatiu a aquestes modificacions, que s'incorpora a l'expedient.

7.- Els canvis proposat en el text de l’ordenança són:

a) S’eliminem les paraules amb connotacions de gènere en els articles: 1.1, 1.2, 9.1, 5.2, 8.13, 8.14, 
10, 11.5, 12.2,12.3, 14, 17.1, 18.3, 18.4, 18.5, 19.2, 19.3, 21, 22.3, 24.1, 24.2, 24.4, 24.6, 24.7, 25, 
27.1.6, 28.1, 29.2, 33.1, 34, 37.1, 40, 42.3, 49, 51, 54, 58.6, 64.4.5 i 9, 69.8 i 9, 70.4, 74.1, 79.1, 83.2, 
84.3, 86.1.b), 87, 98.2, 99.3 i 4, 101.2, 103.2, 105.4 i 7, 106.4, 118, 120, 121, 125.1, Annex II, Annex 
III, Annex IV, Annex V, Annex VI, Annex VIII, Annex IX, Annex X i Annex XII.

b) S’eliminen els articles 26.1 i 27 per coinciència amb l’Ordenança municipal dels usos del paisatge i 
publicitat, així com l’Annex XIII per una nova regulació de les mesures alternatives i la disposició 
derogatòria.
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c) Es modifica l'article 1.2 per ampliació del redactat:
"2. Establir un clima de civisme i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses 
entre la ciutadania i preveure mecanismes per corregir i , si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i 
irresponsables que deteriorin la qualitat de vida, preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, on 
totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i 
esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, 
lingüístiques i religioses existents a la nostra ciutat "

d) S'afegeix un punt a l'article 11 i a l'article 12 per temes d'accessibilitat
"Article 11 .- Dels elements estructurals dels espais públics
7. En l’execució de qualsevol treball o obra a la via pública es tindrà en compte els criteris d’accessibilitat i 
disseny universal"

Article 12  Elements de joc infantil 
4. Les àrees de jocs infantils comptaran amb espais adaptats d’acord amb els criteris d’accessibilitat i disseny 
universal."

e) Es modifica l'article 14 per concretar el beure en les fonts públiques:
"Article 14.-  Fonts
1. Tenen la consideració de fonts públiques aquelles que estiguin emplaçades als espais d'ús públic de la 
ciutat, o en el seu terme municipal, susceptibles d'ús i aprofitament comú.
2. Es prohibeix a les fonts públiques:
a) arreplegar una quantitat superior a 5 litres d'aigua per dirigir-la a un ús privat, sempre que no estigui justificat 
per tall de subministrament o similar.
b) Rentar robes, aliments de qualsevol mena, atuells de neteja i objectes de qualsevol classe .
c) Ficar-se dins l'aigua, rentar-se, banyar-se o posar a nedar gossos o altres animals , o enterbolir les aigües.
d) Abandonar sota raig càntirs, cubells o qualsevol altre envàs o recipient .
e) Abeurar bestiar i animals domèstics.
f) Deixar jugar els infants  amb barquetes o objectes anàlegs, llevat de les fonts i estanys construïts i destinats 
especialment amb aquesta finalitat.
g) Llençar a l'interior del seu desguàs qualsevol matèria líquida o sòlida .
h) Endollar una mànega d'aigua a la font per a usos particulars sense autorització .
3. Per beure aigua de les fonts s’evitarà el contacte de la boca directament amb el tub o sortidor ."

f) Es modifica l’article 15 per recollir les excepcions als horaris :
“Article 15.- Accions de neteja
L’Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública col·lectiva desenvolupin els particulars i que 
s’orientin a millorar la imatge i la qualitat de vida a Granollers .
La ciutadania de Granollers té el deure de col·laborar a evitar i prevenir que la ciutat s’embruti o deteriori .
Per tal de facilitar la neteja de la calçada, s’ha de procurar que entre els vehicles estacionats i la vorera hi hagi 
espai suficient per a realitzar aquesta activitat .
Les tasques de neteja dels espai públics que duguin a terme les empreses concessionàries del servei, es 
realitzaran dins els horaris que es determinen en l'annex I d'aquesta ordenança, excepte en casos extraordinaris 
com grans esdeveniments, accidents o altres situacions similars que requereixin una intervenció immediata .”

g) S’afegeixen prohibicions 16.6 i 7, 18.4 i 5,  i 24.5
"Article 16 Restriccions
6.  Es prohibeix vessar aigua o produir degotalls que caiguin sobre els espais d'us públic o sobre els seus 
elements per causa de regar les plantes col·locades als espais exteriors dels edificis .
7. Es prohibeix expolsar tapissos, catifes, estores, tovalles o qualsevol altre objecte d’ús domèstic, llençar 
deixalles o qualsevol producte des dels balcons, terrasses, finestres o qualsevol altre obertura de l'edifici,   que 
afecti negativament el grau de neteja dels espais d 'ús públic

Article 18 Retirada de residus i objectes abandonats
4. Les persones que trobin un objecte personal o de valor abandonat a la via pública tenen l’obligació de 
dipositar-lo a les dependències de l’Ajuntament.
5. Els objectes retirats dels espais públics que no siguin considerats com a residus sòlids i que es presumeixen 
extraviats es mantindran en dipòsit durant un termini màxim de 90 dies per tal que la persona titular pugui 
recuperar-los, sense perjudici de l'obligació de pagar les despeses de retirada i custòdia. Un cop transcorregut el 
termini de dipòsit sense que  la persona titular s'hi hagi interessat, els serveis procediran a la seva alienació, 
destrucció o utilització, segons s'escaigui. En el supòsit que sigui possible identificar  la persona propietària de 
l'objecte abandonat, els serveis municipals es posaran en contacte amb ell comunicant -li la situació.

Article 24 Neteja i manteniment dels immobles
5. No es podran aplicar a les façanes en planta baixa cap tipus de producte químic, en format sòlid o líquid, que 
quedi a l'abast de les persones o els animals de companyia i que pugui ser perjudicial per a aquests .”
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h) Es modifica l’article 27 perquè coincidencia amb l’Ordenança dels usos paisatge i publicitat

“Article 27.- Elements sobreposats en façanes
1. Instal·lacions
1.1 No es poden col·locar instal·lacions o conduccions sobre les façanes, tret de les expressament autoritzades: 
instal·lacions bàsiques de serveis , telefonia, electricitat i gas, respectant les condicions i àmbits permesos .
1.2 Les companyies de subministrament són responsables del manteniment, seguretat i decòrum d'aquestes 
instal·lacions, i tenen l'obligació d'impedir en tot moment les provisionalitats, desordres i deixadeses, així com la 
seva visibilitat ostensible.
1.3 Els dipòsits, parallamps, antenes de televisió, comptadors de companyies de serveis i qualsevol altra 
instal·lació complementària no poden estar situats en façana i han de col·locar-se en llocs estèticament adients, 
prèvia llicència o autorització dels serveis tècnics .
1.4 En general, es prohibeix situar portes, ja sigui de sortida o accés dels edificis, d'armaris d'instal·lacions o 
similars, l'obertura de les quals envaeixi la via pública. A tal efecte, s'habilitaran cancells o es realitzaran 
reculades en el disseny de la façana perquè això no succeeixi .
1.5 Els equips d'aire condicionat hauran de situar-se en terrasses, cobertes, terrats i altres espais de l'immoble 
no visibles des de la via pública. Sempre que es justifiqui la impossibilitat de complir amb aquest requisit, es 
podrà autoritzar la col·locació d'un aparell atenent els criteris que es determinen a l'Ordenança municipal dels 
usos del paisatge i de la publicitat . 
1.6 Es prohibeix que els aparells d’aire condicionat, les rentadores o qualsevol altre aparell domèstic o industrial, 
evacuï l’aigua residual o de condensació directament a la via pública . Les obertures de ventilació dels aparells de 
climatització que es practiquin a les façanes dels edificis, es dissenyaran de manera que l’aire calent que 
generen no provoqui molèsties als/les vianants ni  al veïnat de l’edifici .
2. Usos en balcons i finestres.  
2.1 En cas d'ubicar espais d'estendre roba en balcons i terrats, s'hauran de preveure mesures d'ocultació des de 
la via pública, degudament integrades en la composició arquitectònica per tal de no malmetre la imatge de 
l'edifici.
2.2 Resta prohibit l'emmagatzematge de materials i objectes domèstics, la col·locació d'elements estranys, com 
armaris, bombones de butà, bicicletes o similars, que puguin interrompre la correcta evacuació de les aigües 
pluvials, que puguin representar pesos excessius o que resultin excessivament visibles i malmetin la imatge de 
l'edifici.”

i) A l’article 29  es modifica per afegir la possibilitat d'actuació de l'ajuntament en la neteja de grafits i  
la senyalització de curses i similars i actuacions :
“Article 29 Grafits 
2. L'obligació de netejar les pintades recau en  les persones titulars del bé afectat, sense perjudici de les 
accions que es puguin dur a terme en cas que la persona infractora sigui identificada. L’Ajuntament, amb el 
consentiment previ i a càrrec de les persones titulars dels béns afectats, podrà netejar o reparar els danys 
efectuats per les pintades o grafits de manera subsidiària . 
5. Si amb motiu d'una activitat festiva, esportiva, social o de qualsevol mena, es produeix un deslluïment de 
l'entorn per pintades, cartells enganxats o de qualsevol altra manera, l'entitat organitzadora i subsidiàriament les 
persones responsables d'aquesta, estaran obligades a restablir l'estat original del bé afectat o fer-se càrrec de la 
despesa del restabliment. 
Es prohibeix també la senyalització de circuits o rutes per a curses, marxes o similars, amb pintura d'esprai. Es 
recomana la utilització de pintures o materials que es puguin retirar o eliminar sense deixar rastre .”

j) En l’article 30.7 s’inclou l’obligació de complir amb les prohibicions
“Article 30 Publicitat
7. Resten excloses de la present regulació la publicitat relativa a les campanyes electorals que es regiran per 
autoritzacions específiques. Tot i això, seran d'aplicació les prohibicions i limitacions de l'article 32 d'aquesta 
ordenança.”

k) Es modifica l’article 42.3 per concretar la distància  mínima dels contenidors situats davant 
d'establiments d'alimentació.´
“Article 42 Espai per a la recollida
3. L'Ajuntament podrà decidir el lloc més adequat per a la ubicació a la via pública dels contenidors necessaris 
per a la recollida de totes les fraccions dels residus, sense cap altra limitació que procurar una correcta i 
adequada distribució dels contenidors respecte  de les persones usuàries d'aquests. També tindrà cura que 
aquestes instal·lacions no dificultin la mobilitat i/o visibilitat de vianants i conductors/ores, i que els contenidors 
de recollida de les fraccions de rebuig i orgànica no estiguin situats al davant dels accessos a activitats de 
restauració o de comerç d'alimentació fresca, i en aquests casos la distància entre els contenidors i la porta 
d'accés a l'establiment haurà de ser superior a 6 metres.”

l) Es modifica l’article 45.b) per concretar prohibicions
“Article 45 Gestió de residus
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b) Voluminosos
La recollida de residus voluminosos s’efectuarà de la forma i sistema que l’Ajuntament determini en el moment 
oportú, i podrà regular les mides, el volum o el pes dels residus, i establir els límits que consideri oportuns.
El servei de recollida de voluminosos va dirigit a les persones particulars. Les empreses i activitats comercials 
estan obligades a portar els voluminosos a les deixalleries , previ pagament de la taxa corresponent .
La ciutadania ha de portar els residus voluminosos preferentment a les deixalleries municipals. El cas que no 
puguin fer-ho, hauran d'utilitzar el sistema de recollida que determini l'Ajuntament, però en cap cas poden 
abandonar els voluminosos a la via pública sense avisar al servei responsable de la seva recollida, ni llençar-los 
a dins dels contenidors de recollida d 'escombraries o de recollida selectiva.
No es poden deixar per a la recollida del servei de voluminosos, electrodomèstics que tinguin gasos o altres 
components contaminants, vidres i miralls i mobles que per la seva composició o estat de manteniment tinguin 
elements que puguin suposar un perill pera las veïns i vianants .
Els voluminosos s’han de dipositar a la via pública  a partir de les 21:00 hores del dia anterior al de la recollida, 
de manera que no dificulti el pas de vianants, l’accés a les finques veïnes ni l’ús normal dels contenidors 
d’escombraries."

m) En els articles 49 i 51 s’inclou un nou tràmit de declaració d’obres exemptes de llicències :
“Article 49.- Autorització
1. La col·locació de contenidors i sacs d’obres en la via pública requereix sempre autorització municipal, 
atorgada conjuntament, si s’escau, amb la llicència d'obres o comunicació exempta de llicència d’obres, 
mitjançant el pagament de la taxa oportuna, on haurà de constar el nom i telèfon de contacte de la persona 
responsable de l’ocupació autoritzada. Els contenidors per a obres solament els poden utilitzar  les persones o 
empreses titulars de la llicència esmentada. En qualsevol cas s'haurà d'atendre a les condicions de la llicència 
que es detallen a l'annex II.
2. Els/les transportistes de terres i runes han d’estar inscrits en el Registre General de Transportistes de 
Residus de Catalunya.”

“Article 51.- Responsabilitats
La persona física o jurídica titular de la llicència o comunicació d’obres és el la responsable dels danys causats al 
paviment i mobiliari urbà dels espais d'ús públic i ha de comunicar-los immediatament als serveis municipals 
corresponents en cas que s’hagin produït. Així mateix, és el responsable de la seva reparació. Aquestes 
reparacions es podran realitzar de manera subsidiària per l’Ajuntament, amb càrrec al titular de les despeses 
ocasionades.
La persona propietària o promotora de les obres és  la responsable  subsidiària de les obligacions establertes a 
la llicència d'obres i a la llicència d'ocupació de la via pública.”

n) En l’article 60 Venda a la via pública s’incorpora un nou punt de regulació dels expenedors que 
s’han d’usar des de la mateixa.
“5. L'activitat de venda de qualsevol producte des de l'interior d'un establiment cap a l'exterior, a través d'una 
finestra, obertura, replà o espai d'entrada d'un establiment, tant sigui de manera manual com utilitzant una 
màquina expenedora, caixer automàtic, vitrina, mostrador, assortidor o qualsevol altre element similar, de 
manera que el client o comprador estigui situat o utilitzi la via pública mentre s'està duent a terme l'activitat de 
venda, requerirà una llicència municipal i estarà subjecte al pagament de la taxa corresponent prevista a 
l'Ordenança Fiscal. S'entendrà que no s'està utilitzant la via pública i no es requerirà llicència, quan l'espai 
disponible per a la persona compradora, entre el mostrador o la màquina expenedora i el límit de la via pública 
sigui igual o superior als 80 cm.”

o) Es modifiquen els articles 61 i 62 per incoporar els espais privats d’ús públic i canvis en els horaris 
de les terrasses:
“Article 61.- Taules i cadires
La col·locació als espais d'ús públic de taules, cadires o qualsevol altre element accessori d'aquestes 
instal·lacions amb finalitat lucrativa, es podrà autoritzar i hauran de complir les condicions que es determinen en 
els apartats següents.
Queden inclosos els espais de titularitat privada que són d'ús públic, només en els casos en què aquests espais 
tenen continuïtat amb l'espai públic. La instal·lació de terrasses en espais de titularitat privada que no són d'ús 
públic, o si ho són, no tenen continuïtat amb l'espai públic, es regularan per la normativa sectorial corresponent .
a) Espais longitudinals:

On predomini la funció de pas sobre la funció d’estada , voreres, carrers de vianants, etcètera. En aquest cas, 
s’han de complir els requisits següents :
1. L’amplada mínima de la vorera a utilitzar parcialment ha de ser de tres metres .
2. L’amplada màxima de la franja que poden ocupar les taules i les cadires no ha de superar, en cap cas, la 
meitat de l’amplada útil de la vorera, sense comptar l'espai que ocupen els escocells, fanals i altres elements del 
mobiliari urbà, tret de si la vorera té una amplada superior als quatre metres. En aquest cas, s’ha de deixar un 
pas lliure a la vorera de dos metres com a mínim, a part dels escocells o els altres elements urbans .
3. Les cadires i les taules s’han de disposar de manera que no impedeixin o dificultin en cap moment, l’accés a 
les finques confrontats i als passos de vianants , la fluïdesa del trànsit de vianants, el pas de vehicles de serveis o 
d'emergència i l'us dels carrils destinats a bicicletes .
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4. La longitud màxima de la franja ocupada per taules i cadires ha de ser la de la façana de l’establiment 
sol·licitant. Malgrat això, es pot concedir, amb caràcter excepcional, una longitud major quan l’Ajuntament 
consideri que no ocasiona dificultats a les àrees confrontants .
b) Espais centrals:
1. Són els espais on predomina la funció d’estada i trobada a les places, rambles passejos i similars. En aquest 
cas, l’autorització, que és excepcional, està supeditada a respectar les zones enjardinades i les zones de joc i 
descans existents, i ha de permetre l’estada, trobada, i la fluïdesa de pas dels vianants.
2. El titular de la llicència ha de senyalar, de la manera que l’Ajuntament estableixi, les cantonades del 
perímetre dins dels qual ha de col·locar-se les taules i cadires, llevat dels casos en què, per raons estètiques, 
s’exclogui aquesta mesura.
3. Quan ho determini l'Ajuntament de forma justificada, s’hauran de col·locar elements estructurals adients per 
delimitar la zona ocupada dels espais d 'ús públic.
c) Altres Condicions.
1. És obligatòria la neteja diària de l’espai ocupat quan es desmunta la terrassa i la instal·lació de les papereres 
que siguin necessàries per tal de mantenir l'entorn de la terrassa en un estat de neteja adequat, per part del 
responsable de l’activitat.
2. L’horari permès per a la instal·lació de taules i cadires als espais d'ús públic es determina en la llicència o 
comunicació prèvia, segons s'escaigui, i s’establirà d’acord amb l’informe tècnic que emetin els serveis 
municipals, que valoraran l’especificitat de cada lloc concret,  i en cas de no determinar-se cap restricció o 
ampliació, serà com a màxim l’indicat en l’annex d’horaris d’aquesta ordenança  (annex I).
3. Les taules, cadires, paravents, estufes, tendals i qualsevol altre element complementari de la terrassa que 
sigui autoritzat, no podran sobresortir dels límits de l'espai habilitat per a aquesta. No es podran ocupar altres 
espais propers o canviar la distribució de les taules sense que els inspectors municipals ho hagin autoritzat 
prèvia comprovació de les possibles afectacions pel que fa a la mobilitat o la seguretat .   
d) Elements de mobiliari:
1. Dins de l’espai determinat com a illa de vianants, els elements de mobiliari de les terrasses de bar, com 
taules, cadires, para-sols i similars, hauran de ser d'acer inoxidable, fusta, alumini o qualsevol combinació 
d'aquests entre ells o amb plàstic. En el cas que es vulgui utilitzar plàstic de color , haurà de tenir el vistiplau previ 
del personal tècnic municipals d'acord amb les normes i criteris que regulen el paisatge de la ciutat .
2. Aquests elements no podran contenir cap mena d’element publicitari i només s'hi permetrà el nom comercial 
de l'establiment.
3. La col·locació d'estufes, paravents o altres elements complementaris de la terrassa que puguin ser 
necessaris, requerirà el vistiplau del personal tècnic municipal i s'hauran de mantenir dins de l'àmbit d'ocupació 
autoritzat, sense que suposi una ampliació d 'aquest.
4. Fora de l'horari de funcionament de l'establiment, les taules i cadires i qualsevol altre element complementari 
de les terrasses, s'hauran d'emmagatzemar preferentment a l'interior del local o en espais privats. Els 
establiments que no disposin d'un espai adequat per a realitzar aquest emmagatzematge, podran dipositar 
aquests elements a la via pública fora de l'horari d'obertura de l'establiment, prèvia autorització municipal i amb 
subjecció al pagament de la taxa prevista a la vigent Ordenança Fiscal. Els titulars de l'activitat seran 
responsables de tenir cura de la neteja de l'espai ocupat, de la imatge i protecció del mobiliari, i del manteniment 
i conservació del mobiliari urbà de l'entorn i del paviment de l'espai públic en cas que es vegin afectats per 
aquest emmagatzematge.
e) Limitacions i restriccions.
1. Les terrasses que estiguin situades en l'espai públic resten sotmeses a l'obtenció de llicència d'ocupació de 
l'espai públic que s'atorgarà atenent el compliment de les condicions d 'aquest article.
2. No s'autoritzaran les sol·licituds de llicència de taules i cadires que es vulguin ubicar en un espai de la via 
pública que no estigui completament visible des de la porta de l 'establiment de restauració responsable .
3. Les terrasses que estiguin situades en zones o espais d'us públic, però de titularitat privada, hauran de 
disposar de la corresponent llicència d'activitat o presentar la corresponent comunicació prèvia, segons el que 
disposi la normativa sectorial corresponent , al Servei d'Activitats, en la que s'haurà d'acreditar que es compleixen 
les condicions d'aquest article i que el seu funcionament no provocarà molèsties per soroll .
4. Les ocupacions autoritzades que es realitzin en espais de titularitat privada, podran suposar una limitació o 
restricció de l'ús privatiu dels espais públics al seu entorn, previ informe del personal  tècnic municipal, amb 
l'objectiu de garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns i vianants al seu entorn .
5. No s'autoritzaran les sol·licituds de llicència, ni tindrà efectes la comunicació prèvia d'instal·lació de taules i 
cadires a l'espai d'ús públic, les presentades per establiments que estiguin en locals comercials situats en patis 
interiors, galeries o passadissos, i que el local no disposi de façana que doni directament a la via pública, ni els 
que estiguin situats en les plantes alçades dels edificis .
6. L'Ajuntament podrà limitar la quantitat de terrasses que es poden autoritzar en un determinat espai públic o la 
superfície màxima que es pot autoritzar per a un conjunt de terrasses, previ informe tècnic, amb motiu de 
mantenir un equilibri adequat entre els espais destinats a l'ús comú de la ciutadania i els espais destinats a l'ús 
privatiu de les activitats comercials, per tal de vetllar per la correcta mobilitat de vehicles i vianants dins d'aquests 
espais o per motius de seguretat davant la realització d 'activitats o esdeveniments de qualsevol mena .

Article 62.- Llicència i horaris
 1. Els establiments estan obligats a sol·licitar llicència municipal, o a presentar comunicació prèvia, segons 
s'escaigui, per a la instal·lació de taules i cadires als espais d'ús públic,  i també per qualsevol mena de 
paravents, tendals, veles, carpes, tarimes, estufes, jardineres o qualsevol altre element similar. 
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 2. Les llicències o comunicacions prèvies per a la col·locació de taules i cadires als espais d'us públic poden 
tenir una durada de dies o de temporada i es podran muntar en l'horari que s'indica a l'annex I. A aquest efecte, 
s’estableixen  quatre temporades:
· Temporada A, del 15 d'abril al 15 d'octubre (estiu)
· Temporada B, del 16 d'octubre al 14 d'abril (caps de setmana d'hivern)
· Anual
· Caps de setmana de tot l'any
 3. Totes les llicències de taules i cadires del terme municipal situades en la via pública hauran de complir les 
condicions de la llicència que es detallen a l'annex III d'aquesta ordenança. Aquestes llicències podran quedar 
condicionades per les afectacions o limitacions que puguin provocar la realització d'esdeveniments esportius i 
actes festius de remarcada importància, mercats setmanals, tant per motius de conservació dels actes d'interès 
cultural i tradicional, com per la magnitud d'aquests, de manera que l'Ajuntament podrà limitar o suspendre 
temporalment la llicència concedida.
 4. En el cas d'incompliment reiterat de les condicions de la llicència o de la comunicació prèvia, l'Ajuntament 
podrà limitar l'horari o la superfície d'ocupació dels espais d'us públic amb taules i cadires, o retirar l'autorització i 
deixar sense efectes la comunicació prèvia .
 5. L'Ajuntament podrà autoritzar de manera excepcional i limitada la realització d'activitats musicals dins l'àmbit 
de la terrassa del bar, prèvia sol·licitud dels titulars de l'activitat, atenent les limitacions de la normativa vigent 
respecte dels sorolls a la via pública i les condicions particulars que es detallen a l 'annex XIII.”

p) Es modifica l’article 63 relatiu a les Festes Majors i grans esdeveniments en els seus punts f) i g) 
per afegir les limitacions d'horaris dels establiments de restauració i els preus mínims de venda de 
begudes alcohòliques:
“f) L'horari d'obertura dels establiments de restauració i d 'alimentació amb degustació estarà limitat al que disposi 
la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament podrà autoritzar l'ampliació d'aquest horari 
durant els dies que es realitzin activitats i actes de la festa major, segons s'indiqui cada any en el programa dels 
actes aprovat per l'Ajuntament. Així mateix, l'Ajuntament també es podrà resoldre la reducció o limitació d'aquest 
horari per a locals concrets o zones determinades , previ informe justificatiu.
g) Si amb l'objectiu de promoure el consum responsable de begudes alcohòliques , l'Ajuntament i els establiments 
situats dins l'àmbit de la festa pacten uns preus mínims per a les begudes alcohòliques, tots els establiments 
situats dins la zona d'influència de l'activitat que es determina a l'apartat b) d'aquest article, es podran acollir a 
l'acord de limitació de preus i establiment d 'horaris promogut i aprovat per l 'Ajuntament. 

Aquestes normes i limitacions es podran aplicar també a altres grans esdeveniments que es duguin a terme 
a la ciutat, prèvia comunicació als establiments afectats per part de l 'Ajuntament.”

q) Els articles 65.8, 65.10, 65.13,  68.2 i 69.5 s’adapten a les ordenances fiscals:
“ Article 65.- Guals
8. És obligatori senyalitzar el gual amb la col·locació d’un senyal normalitzat que subministra l’Ajuntament 
(placa de gual) previ pagament del preu públic corresponent . La placa de gual ha de ser visible des de la calçada 
i ha d'estar col·locada a una alçada no superior a 3m del nivell del terra, preferentment a la part central de 
l'accés. No es pot posar la placa a un dels dos costats de l'accés, si aquesta ubicació pot comportar confusió en 
el cas que hi hagi altres portes de gual properes , a criteri del personal tècnic municipal.
10. En casos excepcionals, l’Ajuntament podrà autoritzar també la senyalització de l’accés amb pintura i altres 
elements estructurals de delimitació del gual, com ara pivots o similars. Aquests elements suposaran la 
modificació de les mides de l'accés del gual pel que fa al pagament de la taxa corresponent .
13. Quan el titular vulgui modificar la ubicació física de l'accés o la grandària d'aquest, haurà de modificar també 
la senyalització i realitzar la reposició de la vorada al seu estat original, si es va modificar, prèvia tramitació de la 
preceptiva llicència municipal d'obres. Aquestes modificacions les podrà realitzar subsidiàriament l’Ajuntament 
amb càrrec al titular de les despeses ocasionades .

Article  68.- Reserves especials
2- També es podran autoritzar reserves d'estacionament per tal de garantir la seguretat dels accessos a 
escoles o altres establiments de caràcter educatiu, sanitari o similars, que requereixin disposar d'un espai de 
seguretat per als seus usuaris i usuàries davant la porta d'accés. Si aquestes reserves requereixen la instal·lació 
de baranes, pivots o qualsevol altre element de protecció que afecti l'estacionament o la circulació dels vehicles, 
la col·locació i manteniment d'aquests elements del mobiliari urbà serà a càrrec del titular de l'activitat si aquesta 
és privada, i en cas contrari responsabilitat de l'Ajuntament. En el cas d'empreses o activitats de titularitat 
privada, la reserva d'estacionament autoritzada podrà estar subjecte al pagament de la taxa corresponent que 
disposin les Ordenances Fiscals vigents .

Article  69.- Quioscos
5. El titular del quiosc podrà sol·licitar llicència per a l’ampliació del perímetre de l’ús concedit mitjançant la 
col·locació de cavallets o altres elements normalitzats per a l’exhibició de productes. En cas d’incompliment, a 
més de la corresponent sanció, els serveis municipals retiraran els esmentats elements a càrrec del 
concessionari o titular de la llicència d’ocupació dels espais d'ús públic. Aquestes ampliacions estaran subjectes 
al pagament de la taxa que prevegi l 'Ordenança Fiscal vigent.”
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r) Es modifica l’article 70 relatiu als tipus de quioscos:
“Article 70.- Tipus
1. Els quioscos emplaçats a la via pública poden ser de gelats, de publicacions, de plantes, de cupons de 
l’ONCE, de material pirotècnic o de qualsevol altre tipus que l’Ajuntament acordi .
2. Els quioscos de gelats estan destinats a la venda de begudes i refrescos envasats i no alcohòlics, gelats i 
comestibles envasats que no requereixen manipulació prèvia immediata. L'Ajuntament podrà autoritzar 
excepcionalment la venda de productes alimentaris que requereixin manipulació prèvia si les instal·lacions del 
quiosc són les adequades i compleixen la normativa higiènic-sanitària vigent. Tant les instal·lacions com el 
personal que hi treballi han de complir els requeriments i les mesures higièniques, sanitàries i de consum que 
dicti l’autoritat municipal.
3. Els quioscos de publicacions tenen com a fi la venda de revistes i diaris nacionals i estrangers, llibres, 
pel·lícules de vídeo en qualsevol format, publicacions col·leccionables, loteries i apostes autoritzades, 
llaminadures, fruits secs i galindaines, i qualsevol altra oferta especialitzada i de petit format de tipus similar que 
s'autoritzi per part de l'Ajuntament. Es poden classificar en diferents categories segons els llocs d’instal·lació i la 
classe o tipus d'article de venda que constitueixi el seu fi, a l’efecte de fixar el corresponent cànon de concessió 
o preu públic per ocupació dels espais d 'ús públic.
4.  Les persones membres de l’Organització Nacional de Cecs (ONCE) poden exercir la seva activitat a la via 
pública. L’Ajuntament pot assenyalar la distribució dels llocs de venda i autoritzar la venda de cupons en cabines 
reglamentàries sempre que les condicions dels espais d'ús públic ho permetin, escoltant l'opinió de la Delegació 
Provincial de l’organització. L'ONCE haurà d'aportar periòdicament a l'Ajuntament, i sempre que aquest ho 
requereixi, un llistat i plànols d'ubicació actualitzat dels punts concrets a on es situen tots els seus venedors i 
venedores. Les persones venedores s 'hauran de situar en espais públics a on no dificultin o impedeixin el pas de 
vianants i persones veïnes, especialment els dies que es celebrin festes o esdeveniments de gran format, el 
mercat setmanal, o altres activitats que comportin l 'aglomeració de persones a la via pública.  “
s) En l’article 73 Es determina els espais de mobilitat i seguretat que cal reservar a l'entorn de les 
activitats a la via pública:
 “Article 73.- Altres activitats a la via pública
Totes les activitats no recollides en els capítols anteriors i que es duguin a terme a la via pública i que 
impedeixen o limitin els usos generals han de realitzar-se amb autorització municipal.
Les activitats degudament autoritzades que duguin a terme les associacions culturals, esportives, socials, 
cíviques i similars, sense ànim de lucre, tindran dret a l'ús de l'espai públic autoritzat de manera exclusiva o 
compartida, segons indiqui la llicència, i no estarà permès que altres entitats, establiments o activitats 
comercials de qualsevol mena utilitzin el mateix espai en el mateix horari, per a activitats publicitàries o 
econòmiques en benefici propi.
Les condicions d'us dels espais públics per a aquest tipus d'activitats es detallen en els annexos V i XV, i l'entorn 
de protecció de la plaça de la Porxada a l'annex XI.
Les ocupacions que es realitzin amb aquestes activitats, no podrà impedir el pas de persones veïnes i vianants 
pels carrers o espais utilitzats, ni l'accés a habitatges o establiments comercials, i les instal·lacions fixes com ara 
entarimats, taules, cadires, equips de música i similars, hauran de deixar un espai de pas de seguretat al seu 
entorn, de com a mínim 3 m, per garantir el pas de vehicles de serveis o d'emergència.

t) En l’article 76.d) s'inclou el sistema de repartiment d'espais de les fires d'atraccions:
“Article 76.- Atraccions
d)  En les fires d'atraccions de les Festes de l 'Ascensió i de la Festa Major, la distribució dels espais a ocupar per 
cada atracció es realitzarà preferentment per ordre d'antiguitat d'aquestes. En el cas que una atracció que hagi 
sol·licitat la llicència i hagi satisfet la taxa corresponent, no pugui ocupar l'espai autoritzat per causa justificada, 
aquest espai quedarà a disposició de l'Ajuntament i es podrà ocupar per una altra atracció de característiques 
similars, sense que això suposi la pèrdua del lloc per part de l'atracció absent, si ho ha comunicat a l'Ajuntament 
amb una antelació mínima de 48 hores.”

v) Es modifica l'article 80 afegint un nou apartat:
" Article 80 Prohibicions
 Amb caràcter general, per a la bona conservació i manteniment de les diferents espècies vegetals dels espais 
verds, no es permetran els actes següents :
a) Caminar per parterres o zones enjardinades, expressament delimitades per tanques o encintats 
provisionals.
b) Dur a terme activitats lesives o agressives per al normal desenvolupament de les praderies, com ara 
pràctiques esportives, joc, pícnic o similars.
c) Tallar flors, branques o espècies vegetals .
d) Efectuar qualsevol manipulació sobre els arbres situats en espais públics , on queda especialment prohibit:
- Talar, trasplantar o podar els exemplars desenvolupats , aclarir, arrancar o partir els acabats de plantar .
- Pelar o arrencar les escorces, clavar puntes, lligar-hi gronxadors, escales, suports de bastides, ciclomotors, 
bicicletes, cartells o qualsevol altre objecte.
- Instal·lar línies elèctriques i els seus registres , tant provisionals com definitius.
- Enfilar-se o pujar als arbres.
- Danyar o eliminar el sistema radicular dels arbres, en tot o en part, ni manipular el seu substrat, extreure molsa, 
mantell, pedra, sorres o productes anàlegs.
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e) Desar, ni que sigui de forma transitòria, materials d'obra sobre escocells, parterres i paviments terrencs 
d'espais enjardinats o abocar en ells qualsevol classe de productes tòxics o aigües de neteja .
f) Tirar en espais enjardinats escombraries, residus, enderrocs, pedres, papers, plàstics, greixos o productes 
càustics o fermentables, o qualsevol altre element que pugui danyar les plantacions .
g) Encendre foc, sigui quin sigui el motiu, en llocs que no siguin expressament autoritzats i que no tinguin 
instal·lacions adequades per a aquesta activitat .
h) La instal·lació de qualsevol activitat pirotècnica en espais verds i arbrat viari .
i) Manipular aspersors, difusors, boques de reg, claus de pas, comptadors o qualsevol altre element, així com 
les instal·lacions de reg existents .
j) Qualsevol altre utilització inadequada dels espais ."

w) Es corregeix l'any de la Llei forestal de Catalunya, a l'article 88:
"Article  88.- Definició 
S’entendrà per terreny forestal el definit com a tal en la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, que 
queda subjecte a la protecció de l’Ajuntament, d’acord amb llurs competències, per raó d’interès públic o per llur 
repoblació forestal."

x) Es modifica l’article 91 sobre animals als espais públics.
"Article 91.-  Animals als espais públics
1. Els animals domèstics de companyia hauran d'anar conduïts per persones i proveïts de corretja o cadena i 
collar, i amb identificació a on hi constin el nom de l'animal i les dades  de la persona propietària. Només podran 
anar deslligats a les zones degudament fitades per a ells. Han d'evitar causar molèsties a les persones,  entrar a 
les praderies de gespa, en els jardins o altres plantacions, als estanys o fonts i espantar coloms o d’altres aus .
2. La persona que condueixi un gos o qualsevol altre animal domèstic pels espais públics serà responsable 
del seu comportament, i subsidiàriament el propietari de l'animal.  
3. Els animals catalogats com a potencialment perillosos i els que siguin de perillositat raonablement 
previsible, ja sigui per la seva naturalesa o característiques , hauran d'anar proveïts de morrió i en cap cas podran 
ser conduïts per un menor o per una persona que no disposi de la corresponent llicència especial per a gossos 
perillosos.
4. Quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes, l'autoritat municipal podrà ordenar l'us 
del morrió o prohibir la presència d'animals en esdeveniments públics.  La persona que els condueixi haurà 
d’acreditar la llicència quan els hi sigui requerida ."

y) En els articles 92.2 i 96 s’incorporen limitacions:
“ Article  92.-  Deposicions
2. No és permès que els gossos orinin a les façanes dels edificis, al mobiliari urbà ni a l'arbrat públic i les 
persones propietàries dels animals vetllaran per tal que aquests evitin aquestes accions, i a tal efecte duran una 
ampolla d'aigua per remullar el lloc a on hagin orinat.  

Article 96.- Circs i altres
Els circs, zoològics ambulants, atraccions de qualsevol mena amb animals i activitats lúdiques similars hauran 
d'estar inscrits al registre de nuclis zoològics, tenen l'obligació de comunicar a la Generalitat de Catalunya la 
seva presència a la nostra ciutat i han d'obtenir la llicència municipal corresponent per instal·lar-se dins el terme 
municipal de Granollers.
No s'autoritzaran espectacles que comportin tortura o maltractament d'animals, ni tampoc la seva publicitat en 
mitjans públics municipals.
Els circs, espectacles i altres activitats culturals degudament autoritzats, no podran exhibir animals en les seves 
representacions o mostres, si se'ls ocasiona un dany, patiment o estrès, o se'n fa burla o degradació.”

z) A l’article 97 s'estableixen les mesures contra els atemptats a la dignitat de les persones
“Article 97.- Comportament i conducta de la ciutadania

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança general dels espais d'ús públic i civisme 
de l'Ajuntament de Granollers,  pel que fa referència a l'actualització del llenguatge, amb l'ús de 
formes genèriques i expressions neutres sense discriminació de sexe,  per adaptar-se a l’evolució de 
la societat i a les necessitats comunicatives i els articles i annexes que es relacionen en la part 
dispositiva del present Dictamen.

SEGON.- Acordar que, un cop aprovat inicialment la modificació de l’esmentada ordenança, 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 
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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. 

TERCER.- 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 de la modificació de la present ordenança, en la mateixa forma 
assenyalada en l'acord primer de la part dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovat definitivament 
sense ulterior tràmit.

QUART.- Acordar que, un cop aprovat definitivament la modificació de l’ordenança, 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.
  

Alcalde: Moltes gràcies, en farà la presentació el Regidor de Serveis, endavant senyor Segovia, 

Senyor Segovia: Gracias Alcalde y buenas tardes a todas y todos. Hoy traemos a aprobación, como 
decía el señor Secretario,  la remodelación de la Ordenanza “dels Espais d’ús Públic i Civisme” .

Una ordenanza completa y compleja. Y si me apuran, y me lo permiten, también ambiciosa.  
Ambiciosa porque intenta marcar las reglas de juego que nos han de servir para gestionar de la mejor 
manera posible nuestra convivencia, especialmente en lo referido en el espacio público. Y aún 
reconociendo las dificultades de poder llegar a cumplirla en todos sus artículos y apartados, 
precisamente por la multitud de supuestos que recoge.

Pero para poder actuar, previamente, coincidirán conmigo, que esto  ha de estar regulado. Y esta 
Ordenanza, que nadie se lleve a equívoco, no es la Ordenanza de este regidor. Que lo es, 
obviamente. Ni tan solo la de este equipo de gobierno pese a que hasta seis regidurías participen 
activamente de este redactado. Que también lo es. Esta Ordenanza es fundamentalmente el fruto del 
trabajo, de las aportaciones del personal técnico de las diferentes áreas del ayuntamiento , que son los 
que se encuentran las dificultades de gestionar el día a día de algo tan complejo como es la ciudad . 

Y por supuesto es también el resultado de algo que ha mejorado notablemente con las aportaciones 
que todos los grupos municipales nos han hecho llegar en estos dos meses y medio que hemos tenido 
para hacerlo. Aportaciones  que les agradezco, ya que como acabo de decir nos han ayudado a 
mejorarla. 

Y  no es descartable que aún pueda incorporar nuevos cambios con las aportaciones que nos puedan 
hacer llegar por parte de la ciudadanía o desde las entidades dentro del período de exposición pública 
que empezará una vez sea aprobada  esta Ordenanza, como decía el señor Secretario.

Les agradezco el clima de colaboración, el tono desarrollado en esta semana de discusión, así como 
todas las propuestas que nos han hecho llegar, todas. Las que han sido finalmente incluidas y las que 
han sido rechazadas.  La mayoría de éstas, las rechazadas, porque ya entendíamos que el espíritu de 
las propuestas ya estaban recogidas aunque con una redacción diferente.  O también porque 
bastantes de ellas una vez comentadas con los diferentes grupos, se explicaba que se actuaba así de 
manera habitual. Probablemente por desconocimiento, porque como decía antes, es una ordenanza 
tan amplia que es fácil no controlarlo todo. O también por qué no decirlo, aunque hallan sido en menos 
ocasiones porque no coincidíamos en el punto de vista ya fuese en una propuesta concreta o sobre el 
conjunto de la ordenanza como herramienta útil de gestión.  Aún así, vuelvo a repetir, valoro 
especialmente las propuestas que finalmente se han aportado y en un buen número aceptado.

La presente ordenanza, si hacemos un breve repaso a la historia, era inicial y únicamente la 
Ordenanza Municipal de Vía Pública. Posteriormente se fueron añadiendo apartados de Civismo, 
otros que hacían referencia a ámbitos de Salut Pública, de Igualdad y también algunos  de “Espais 
Verds”. Y hasta la reciente creación de la ordenanza de “Paisatge” del área de urbanismo, también 
estaban aquí recogidos diferentes aspectos, y que en esta revisión han dejado de estar. Digo esto, 
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para que seamos conscientes de la diversidad, y a la vez la complejidad de su redacción. Y 
precisamente debido a esta complejidad puede ocasionar que haya algunos aspectos se pueda 
considerar que están recogidos en exceso y otros que ni siquiera lo estén. Quizá porque todavía no 
existe, o quizá porque no seamos conscientes de ella, de que una determinada problemática tenga 
que ser regulada hasta el momento. 

Nuestra sociedad, como todas es cambiante. Y todos estos cambios constantes harán que dentro de 
unos años tengamos que volver a revisar esta ordenanza que estamos a punto de aprobar. 
Quién sabe, el otro día lo comentábamos medio en serio, medio en broma, si la próxima ordenanza 
tiene que incorporar la regulación sobre la vía pública de los ya famosos Pokemons…

Entrando en materia y de manera resumida: 
Esta ordenanza finalmente consta de 126 artículos y 15 anexos.  En la que en su redactado y 
aportaciones se han retocado un total de 156 aspectos. 
Se ha prestado especial atención a eliminar palabras con connotaciones de género que abundaban en 
la anterior, así como mejoras en el redactado para hacerlo más comprensible.
También como veinte ojos ven más que diez, se han detectado errores tipográficos de bulto que sólo 
cambiando un número cambiaba la ley de referencia, como por ejemplo nos decían los compañeros 
de la CUP.
Se han incorporado las diferentes aportaciones ampliando así los artículos que creemos realzan la 
importancia de los temas a los que se hacía referencia como pueden ser la colaboración ciudadana en 
casos de emergencia, la atención a los menores o los atentados contra la dignidad de las personas 
por poner solamente unos ejemplos.
Una ordenanza que intenta regular temas tan diversos como pueden ser desde como ha de ser  la 
rotulación y numeración de la vía pública a  los elementos de juegos infantiles .
De la limpieza de los espacios públicos en lo referente al uso por parte de la ciudadanía a las 
actividades que se realizan en la vía pública, el acceso a la illa de vianants, los grafitis, las  
actividades publicitarias, la recogida de basuras o voluminosos.
Las terrazas de los bares en la vía pública, las zonas de carga y descarga, los quioscos, las ferias de 
atracciones. La protección de los animales o los espacios naturales. 
También el comportamiento y la conducta de la ciudadanía respecto al consumo de bebidas, a las 
apuestas, a las actividades pirotécnicas, la solidaridad en el espacio público, protección al menor, la 
mendicidad o el ruido. Como ven, diferentes y amplios objetivos.
Y como toda ordenanza, también incorpora como no, algo tan poco agradecido, pero necesario como 
son las sanciones. 
Un capítulo que lamentablemente tiene que constar, ya que como supongo que coincidirán conmigo 
hay personas que la única manera que respetan estas normas es bajo sanción. Y a veces 
lamentablemente ni así. 

Nuestra ciudad con su propia personalidad, con sus cosas buenas y sus cosas malas no es diferente 
al resto.  Y nos guste o no, estemos más de acuerdo o no, necesitamos regularnos de alguna manera, 
y esta es la que consideramos mejor se adapta a las necesidades. Y la que hemos logrado más o 
menos consensuar.

Decía un periodista, Luis Arribas Castro, que “La ciudad es un millón de cosas”. No discutiré, y no 
entraré en discutir, si se llega a esa cifra, del millón,  o se sobrepasa.  Pero a los que nos toca 
gestionar el día a día de algo tan complejo y a la vez tan apasionante como es la ciudad a la que 
queremos, sabemos que son muchísimas. 

Y cada día con el nivel de exigencia que como sociedad nos dotamos, probablemente en el futuro aún 
sean más.  Y para llevarlas adelante necesitaremos una herramienta como esta ordenanza, o similar. 
Una ordenanza para la que pido, como decía antes, su apoyo. No por mí, se lo digo con total 
sinceridad, eso es lo de menos.  Sino para dar cobertura a todas aquellas incidencias que nuestro 
personal técnico se encuentran cada día.

Acabo agradeciendo de nuevo a todo el personal técnico de la casa y en especial a las de mi áreade 
“Serveis i Via Pública” su trabajo. A las observaciones de mis compañeras y compañeros.

Y de nuevo, y vuelvo a reiterar, a las aportaciones de todos los Grupos Municipales sin excepción que 
nos habéis hecho llegar. Ya que me han permitido reflexionar aún más, y crearme también algunas 
dudas también tengo que reconocerlo, sobre algunos de los artículos que recogen esta ordenanza. 
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Alcalde: Moltes gràcies, obrirem un torn d'intervencions. Per part de la CUP, el senyor Navarro, té la 
paraula endavant,

Senyor Navarro: Bé, nosaltres voldríem fer tres reflexions al voltant del document que s'ha anat 
treballant. En primer lloc plantejar que, des del nostre punt de vista, més que d'una Ordenança de 
civisme, ens hauríem de dotar d'acords d'espais participats, espais participats realment, on hi hagués 
tot un treball comunitari, en aquest sentit nosaltres ja des de l'inici vam plantejar que hagués estat més 
útil fer un procés participatiu real amb les entitats , amb les persones que reflecteixen la diversitat de la 
ciutat, per assolir un Pla de convivència, un cop doncs vam veure que això no era possible, vam 
presentar una sèrie d'aportacions.

I en aquest sentit el segon element que hi hauria seria l'agraïment per l'acceptació d'algunes de les 
propostes que havíem fet. Voldríem destacar-ne un parell, per un cantó tot el tema de millora 
d'accessibilitat per les persones en situació de discapacitat motriu, que havíem aportat alguns 
elements, i s'han tingut en compte. Agrair també que ens semblava doncs un error pensàvem, perquè 
ens semblava molt sagnant el fet que no es recollís que els danys soferts a les façanes no havien de 
ser tipificats de manera diferent si eren en el centre, en el casc antic, o altres zones, amb major o 
menor afluència de vianants, això també es va recollir. Però un cop fets els agraïments, sí que 
voldríem manifestar preocupacions significatives pel que fa al document, perquè creiem que és un 
document que acaba sent injust i que vulnera alguns dels drets bàsics que hauríem de tenir tots i totes 
garantits en el sistema polític. En primer lloc, per exemple, no s'ha tingut en compte temes com la 
igualtat d'oportunitat pel que fa a les persones amb discapacitat visual, i se'ns ha dit que eren molt 
poques i això suposava, no sé, suposo que suposava doncs canviar una norma i aplicar-la quan es 
pensava que afectava poques persones, malgrat això creiem que els drets dels discapacitats visuals 
són tan importants com els discapacitats motrius, i per tant no entenem que sigui tan difícil que 
l'Ordenança s'aprovi doncs que el tots elements de mobiliari de terrasses, etc., etc., s'hagin d'ubicar a 
un metre de les façanes, per facilitar el desplaçament d'aquestes persones, per tant aquest seria un 
primer element. En segon lloc un tema que ens preocupa més profundament, i que ja quan no érem a 
l'Ajuntament ja havíem patit, i que per tant seguirem patint, perquè la nostra manera de fer política 
entenem d'una manera amplia, és el fet que s'aprofiti l'Ordenança per limitar la llibertat d'expressió, de 
manifestació, que no es puguin col·locar pancartes, banderoles, o enganxar cartells si no hi ha 
autorització municipal, autoritzar un dret que es considera fonamental, ja no només per l'ordenament 
espanyol, sinó per la Declaració dels drets humans, ens semblava en aquest sentit que bé, fa que 
siguem totalment crítics amb el document ja només per això, i per les altres coses que dèiem. I en 
tercer lloc ja vam plantejar i no se'ns va acceptar el fet que la normativa donava un tracta diferencial a 
les persones, des del punt de vista que les sancions no es té en compte el nivell de renda, és a dir, hi 
ha persones a la ciutat que pel seu nivell de renda una sanció no és el mateix que se l'imposi a 
aquesta persona que a una altra amb molts menys recursos, si no es té en compte el nivell de renda, 
hi ha persones que poden anar incomplint la normativa, i els hi importa ben poc, perquè la multa que 
se'ls imposa és molt petita per la seva situació, o per la seva capacitat adquisitiva .També hi ha una 
certa discrecionalitat, que nosaltres havíem demanat doncs que no existís aquest element que hi havia 
sobre la taula de dir, bé, ja ho tindrem en compte, ja veurem quina és la sanció, si es concreten 
sancions, que creiem que és un element menor, però que en tot cas, vostès han decidit que hi siguin, 
s'haurien de concretar molt més i tenir en compte el nivell de renda de les persones . 

Per tot plegat, sobretot pel segon element que dèiem, tornem a dir-ho, per nosaltres aquest document 
és un instrument limitador de la llibertat d 'expressió, el nostre Grup votarà en contra. 
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Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, endavant, el seu portaveu

Senyor Carmany: Molt breument, nosaltres bàsicament agrair la predisposició i la voluntat d'atendre 
als Grups de l'oposició de la Regidoria amb el senyor Juanma Segovia i els tècnics . Nosaltres aquesta 
Ordenança com bé ha comentat abans, és una Ordenança complexa de fer, però també en segons 
quins punts, complexa de fer complir, perquè clar, tampoc podem estar controlant constantment a tots 
els incívics i per tant, és complicada de complir en segons quins punts, però sí que és veritat que 
estem absolutament d'acord que hi ha que regular-la, és a dir, nosaltres hem sortit molt satisfets de la 
reunió que hem tingut amb el Regidor i amb els tècnics, agrair un altre cop les aportacions que han 
acceptat com ha dit abans de tots els Grups de l'oposició, i bé, el nostre vot serà favorable. 
 

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra Republicana, la senyora Maynou té la paraula, endavant
  

Senyora Maynou: Gràcies. Nosaltres per una banda també agrair al Regidor que hem pogut parlar, jo 
personalment, una mica que m'estrenava, vull dir, que hem pogut parlar amb ell, que hem fet 
intercanvi de les nostres propostes, agrair-li, potser també ens hagués agradat poder fer les trobades 
amb altra gent dels altres Grups, perquè sí que és veritat que quan sents diverses opinions, o diverses 
idees, tot enriqueix i pensem que també hagués estat bé poder-ho treballar com a Grups de treball. Sí 
que trobem a faltar, ja se'ns va comentar que hi hauria alguna de les nostres propostes que en principi 
no s'incorporaven en aquesta proposta inicial de l'Ordenança, per tant com ara s'obrirà un període 
d'aprovació inicial i d'exposició publica, doncs potser algunes les tornaríem a presentar, o tornaríem a 
reflexionar al respecte. I també el que volíem comentar a part d'això, de què hi ha una sèrie de canvis, 
o mesures puntuals que nosaltres també havíem comentat en temes de grafitis o en temes de neteja 
que havien insistit també que potser trobàvem que el centre sí que estava com molt pautat, o molt 
regulat tot el que és podia fer o no es podia fer o el tema de la neteja i pensàvem que els barris 
quedàvem com més, no abandonats, o no hi havia tanta preferència. A part d'aquests comentaris, 
nosaltres sí que volíem comentar, perquè ens semblava també interessant i en la línia de fomentar la 
participació i de fomentar doncs que la ciutadania se senti més responsable, perquè creiem que tot 
aquest tipus d'Ordenances han d'anar cap a què la ciutadania es pugui sentir una mica més implicada 
malgrat les situacions d'incivisme o malgrat les situacions que no puguem controlar . 

Entenem que bàsicament cal que fem una, bé, comentàvem que al preàmbul proposàvem algun punt 
més relatiu a com es faria la difusió més enllà dels canals habituals de publicació en el butlletí, la 
pàgina web, etc. Havíem comentat amb el Regidor el fet de fer-ho arribar més a associacions de veïns, 
entitats, implicar-les més des del principi i pensàvem que això podia ser un element que constes ja en 
el preàmbul i no l'hem sabut trobar. Per tant creiem que ens agradaria doncs que això es pogués 
treballar més directament amb la ciutadania, amb la gent dels barris i amb els ciutadans implicats. 
Bàsicament era això, pel que deia, perquè creiem que una ciutadania més informada i més 
participativa, doncs també pot ser o ha de ser una ciutadania més responsable. Creiem que hem de 
treballar per incorporar totes les ordenances que es duen a terme, eines o mecanisme que continguin 
la informació relativa a com fer arribar el que constitueix l'Ordenança en si, per tant que els ciutadans 
de Granollers se la puguin sentir més seva, puguin participar més i en puguin ser més 
corresponsables. I com anècdota també ens agradaria dir doncs que cal saber que l'Ordenança que 
avui s'aprova inicialment, hi hem trobat 161 elements que es dictaminen com a infracció, com a 
possible sanció, pensem que això és una xifra important, tu també ho comentaves abans, i pensem 
que això és important que els ciutadans ho coneguin, i ens siguin responsables. Merci. 
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Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió. Hauran d'ajustar el nom, els hi suggereixo. 
Endavant,

Senyor Vila: Saludem positivament que es porti aquesta actualització de l'Ordenança, en aquest sentit 
la nostra abstenció no és sobre el contingut, sinó perquè entenem que estem en un moment de la 
tramitació intermedi. Agraïm aquests dos mesos que hi ha hagut per aportació dels Grups, però 
pensem que la feina potser en alguns casos comença ara, perquè hi ha alguns temes que són 
d'actualització, aquesta Ordenança regula aspectes tan importants com la seguretat, la neteja, la 
convivència, com alguns que poden resultar tan anecdòtics com el got de Festa Major, que per cert, la 
capacitat es redueix, però són aspectes anecdòtics que moltes vegades entenem que obeeixen a 
l'experiència prèvia i que per tant, tot té la seva justificació.

N'hi han altres apartats, que per això ens sembla que abans de donar el nostre vot definitiu creiem que 
seria bo obrir-los tant a veïns, com en aquest cas, l'annex 13 i l'annex 15, l'annex 13 fa referència a les 
terrasses, a les actuacions en terrasses musicals, i volem conèixer el redactat ja definitiu l'opinió tant 
de veïns, com de propietaris de terrasses de bar. I l'annex 15, que és el tema de la captació de fons 
per part de les entitats. Tenim alguns dubtes o aportacions, i voldríem comentar-ho amb ells, en 
aquest sentit el tema de les terrasses, parlant amb ells se'ns poden acudir d'altres coses, però per 
exemple, el fet que si cal una ampliació d'espai per fer una actuació musical, s'hagi de fer una llicència 
a part, no d'ocupació, sinó a part, a lo millor es podria quan es dóna la llicència per aquella temporada, 
establint que un cop a la setmana es podrà ampliar un 20% l'espai per fer l'actuació, purament per no 
haver de tramitar una altra llicencia. Per això també ens agradaria conèixer la seva opinió. I en el cas 
de les entitats, hi ha temes com en la captació de fons, de dir, no es poden captar fons, però amb 
monedes sí i en bitllets no? D'aquests temes poder són per tractar amb ells, i també pel fet de poder 
recollir una butlleta d'afiliació que inclogui una quota pot entrar en conflicte amb això. Són temes que 
aquest annex 15, tant el 15 com el 13, entenem que ja hi entrarem amb més profunditat, i com així en 
el cas de l'Ordenança de mercats, ho volíem comentar amb les entitats implicades, en aquest cas 
també, però en general ens sembla una bona Ordenança. 

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Segovia, per fer la rèplica en aquest primer torn, té la paraula.

Senyor Segovia: No, empezare por el final. Señor Vila, responderle que evidentemente hoy es el 
punto de partida, esta aprobación inicial y que estas aportaciones seguramente durante esta 
tramitación se nos ocurrirán algunas cosas nuevas. De hecho usted hacia referencia ahora a un tema 
de las terrazas de vía pública, que es un proyecto que también estamos trabajando con la Regidora de 
Cultura, no nos acabamos de poner de acuerdo en el porcentaje de las mesas, porque evidentemente, 
bueno, ya nos conocemos todos en la ciudad, y tenemos que intentar gestionarla, la ciudad tiene que 
ser para todos, para los ciudadanos en general, también los de las terrazas, pero que no acabemos 
llenando una “Illa de Vianants” de obstáculos, para que ademas luego, ¿verdad Eduard? tengamos 
que consensuarlo con el espacio que tenemos de dejar, evidentemente abierto a cualquier aportación 
que pueda llegar, para estudiarla, porque entiendo que con la mirada de todos podemos aun mejorarla 
algo más.  
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Con el señor Navarro. El señor Navarro hacia una serie de referencias y vuelvo a agradecerlo, porque 
usted en las primeras aportaciones que nos hizo era que no entendía esta Ordenanza como un 
elemento y que teníamos que traerlo como un proceso participativo. Procesos participativo hay 
muchos en marcha y al final acaba colaborando quien acaba colaborando y quien quiera participar, de 
hecho ahora lo abriremos, lo comentaremos, haremos difusión para que la gente también nos haga 
sus aportaciones, pero hay cosas que usted ha enumerado, si que necesito contestarlas, sobre el 
tema de la publicidad, el tema de la publicidad no se trata del tema de la libertad de expresión, lo que 
no queremos es que Granollers sea una ciudad que todo el mundo venga a aquí y plante su 
chiringuito, estamos hablando de las empresas privadas, y cualquier entidad. Si cualquier entidad nos 
solicita el permiso, le damos autorización, y ayudamos a colocarlos, tal como esta expresado el tema 
de las pancartas. Pero ademas,  ustedes hacían una aportación y decían que también que la 
propaganda política habría de quedar exenta de esta normativa. Yo creo que los partidos políticos 
debemos ser los primero que tenemos que dar ejemplo de como utilizamos los espacios públicos. Y 
un mal uso no esta reñido con la libertad de expresión, todos hemos visto algunas fachadas en que, 
públicas y privada, en que realmente no creo que sea lo mejor, coincido con usted que será el sitio 
mas adiente para ir haciendo la imagen que queremos para nuestra ciudad, hemos, todo hay que 
decirlo, ya hace dos elecciones que incorporamos una serie de plafones a petición de la CUP, de 
prueba para ver como funcionan, para dotar de espacios a la ciudad, para que nadie tenga la excusa 
de decir que no tiene sitios para enganchar.   

El tema de las "taules i cadires", y hacia referencia a las persones con discapacidad visual, y como le 
respondía, entendiendo la necesidad de este colectivo, por suerte tampoco tan numeroso, que las 
reuniones que tenemos con el colectivo de la ONCE, y con las personas completamente invidentes, 
que funcionan también por itinerarios, y que pactamos itinerarios de aquellas personas que necesitan 
un itinerario claro por la ciudad, sin desatender y dar la parte de razón que seria mucho mas fácil, 
también nos encontramos con otros inconvenientes, podemos retirar las sillas, pero nos podríamos 
dar con los toldos, y golpearse con los toldos que están en fachada, pero ademas, solucionaríamos en 
parte una problemática de un colectivo muy reducido, y generaríamos un problema aun mayor de un 
colectivo, como es el de los bares, que aproximadamente un 40% de ellos habría de desaparecer 
pues no tendrían espacio para colocar, porque como dice la normativa, tiene que dejar como mínimo 
un metro y medio de paso para la ciudadanía, y si desplazamos desde la fachada, muchos de ellos 
habrían de eliminar esta terraza, que es para muchos básica para el funcionamiento de este negocio, 
de su negocio.  

Y el tema de las sanciones, hay algunos temas mas, pero los mas relevantes a los que ha hecho 
referencia. El tema de las sanciones, estoy de acuerdo en parte de que a una persona con capacidad 
económica si lo sancionas le puede traer al pairo, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que la 
justicia, no creo que halla mas justo que tratar cualquier falta, cualquier delito de la misma manera a 
todas las personas igual, independientemente de su capacidad. Otra cosa es que la persona con poca 
capacidad económica tenga medidas alternativas para poder satisfacer aquella sanción, que también 
se saca de esta Ordenanza, pero seguirá constando el catalogo de servicios que ofrecemos, tanto 
como Ayuntamiento, como los que nos vienen derivados de sentencias judiciales, porque claro, 
cuando nos multan, cuando tenemos una sanción de tráfico, a nadie nos preguntan la declaración de 
renta, nos cae, nos cae, es así de simple, y ya no digo ya de casos aún peores. Por lo tanto, yo creo 
que coger y tener en cuenta la capacidad económica de algunas persones a la hora de sancionar no 
creo que va para ser algo justo.  

Las propuestas de Esquerra Republicana, nos decían en el tema de preámbulo, que de esto se hiciera 
mas difusión, entendíamos que en el dictamen, en la parte del acuerdo, en el segundo párrafo ya 
queda recogido de donde se va hacer la difusión, entendíamos que no había de estar dentro de la 
Ordenanza por que entendíamos que esto no es una moción, por lo tanto creemos que justo en el 
dictamen se podría añadir. En el capítulo de los grafitis que si que es cierto que se recoge una de las 
aportaciones, Esquerra no es exactamente lo que nos decía, igual que la CUP, pero si que nos 
obligaba a que la ciudadanía pudiera exigir el borrado de los grafitis de toda la ciudad, 
independientemente que estas fachadas sean privadas, por lo tanto aquí primero, hay un tema que ya 
explique, seria inabarcable, seria inasumible económicamente que pudiéramos acceder a hacer este 
tipo de trabajo, una cosa es una fachada en que la Brigada de obras en un momento dado pueda 
actuar y pegar un brochazo, y tapar esa pintada, como si fuera obscena, insultante, o algunas por el 
estilo, y otra cosa cuando estamos hablando de edificios que tienen obra vista, de mármol, que no 
tenemos ni material ni humano ni técnico para poder elaborar, y cada vez que tenemos que hacer una 
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borrada, nos han pintado por ejemplo la columna de la Porxada, no quisiera dar ideas, pero cada vez 
que tenemos que borrar este tipo de pintadas estamos teniendo que contratar una empresa en que el 
valor económico es alto, porque son especialistas en tratar este tipo de incidencias. 

Y por último había un comentario mas de Esquerra, cuando hablaba de las sanciones también, de las 
sanciones dice que hay 161 apartados sancionables, y de las que no somos conscientes, todas 
puestas a nivel general, a nivel de detalle, puedes hacer cualquier cosa que no somos conscientes, 
las hacemos de manera inconsciente y nos llega la denuncia, y el argumento de no ser consciente, o 
de no saber que existe esta norma, no nos exime del cumplimiento de la norma. Por lo tanto, de esas 
161 seguramente yo ahora mismo podría desconocer unas cuarenta.  

Alcalde: Moltes gràcies, obrim un segon torn, sí? Endavant senyor Navarro, té la paraula,

Senyor Navarro: Bé, només voldria fer una puntualització, potser més genèrica, potser més global. A 
veure, penso que no ens posarem d'acord, perquè el model és diferent, clar jo li parlava de 
participació, de fer doncs un Pla de convivència, no sé si té clara la idea, buscant hem trobat dos 
exemples on governa el Partit socialista, a Santa Coloma es va fer un Pla participatiu, un Pla de 
convivència on hi havia les entitats implicades, que s'ha de portar a terme, però el document en si és 
un document que jo diria que era molt més obert, on hi havia moltes més propostes, on hi havia menys 
sancions, on hi havia més acords, en definitiva, la vida de les persones no estava tan pendent de la 
sanció, sí que se'ls hi oferia un marc prou ampli on poder desenvolupar la seva activitat. És d'això del 
que ens queixem quan parlem per exemple, de regulació i del control que des del nostre punt de vista 
es vol exercir a tot tipus de propaganda de les entitats. Hi ha espais de la ciutat on suposo que vostès 
a propòsit no hi posen espais perquè la gent si poguí expressar, per exemple, a la carretera, que a 
més va quedar molt maca quan vam tenir la Granollers CUP, ara en canvi hi ha una grisor. Aquesta 
grisor del ciment també la veiem en aquesta mena de documents, i és per això que els hi demanem 
una visió doncs, com li deia abans, amb més vida, més amplia.

Aquests dies llegia també a Barcelona, on governen vostès amb Barcelona en Comú, també s'ha fet 
tota una proposta en el districte de Nou Barris, que incorpora molts més elements dels que estem 
incorporant nosaltres, per exemple, s'han plantejat si caldria, que sé que sí que hi ha hagut, perquè 
sóc ciutadà de la ciutat des de fa molt de temps, sé que hi ha hagut però ara no hi són, agents cívics 
que ajudin a la gent a plantejar-se les coses d'altra manera. És que si no vostès ho diuen, diuen: és 
molt difícil de fer-la complir. Estem fent un document que ja sabem que per les seves característiques 
no el podrem complir. Ostres, busquem una alternativa, una alternativa amb menys grisor, més oberta, 
i que doni més possibilitats per fer un treball participat de la gent , i no un document des del nostre punt 
de vista tan tancat. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el senyor Carmany vol intervenir? NO? Per part d'Esquerra 
Republicana?

Senyora Maynou: Bé, només breument, el tema dels agents cívics no ho he comentat abans, però sí 
que ho vam estar parlant amb el senyor Segovia, de fet és una reivindicació que des d'Esquerra 
sempre s'ha anat enumerant, se'ns va contestar que era un tema complicat, que potser caldria pensar 
en un altre tipus de perfil, però sí que és una figura que nosaltres creiem que també valia la pena 
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doncs plantejar, com en altres ciutats s'està plantejant. I en el tema dels grafitis, nosaltres el que, 
breument per dir, nosaltres el que comentàvem era l'obligatorietat de la neteja de grafitis de manera 
subsidiaria per part de l'Ajuntament a tota la ciutat, si els veïns ho demanem, i no només al casc antic, 
o zones de molta influència, perquè pensàvem que potser no només el tema dels grafitis, però que hi 
havia altres aspectes que es prioritzava el tema de casc antic i zones de molta influència, i llavors 
semblava que estàvem com definint dues ciutats, que era el centre i la perifèria, que potser en molts 
casos no té accés a tants serveis.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el senyor Vila vol intervenir , endavant,

Senyor Vila. Només dir que per nosaltres, reiterar molt breument que per nosaltres aquest és un punt 
de partida, i que per tant a partir d'ara parlarem del got de Festa Major, i de què les entitats puguin 
trobar la manera, d'acord amb aquesta Ordenança, dur la seva activitat i complir-la sense que hi hagi 
excessives traves burocràtiques.

Alcalde: El senyor Segovia, per tancar el debat. 

Senyor Segovia: Sí, el otro día llamaba la señora Maynou, y no pudimos ponernos en contacto, porque 
hay un tercer tema, recuerdo que habíamos comentado, y era para decirle que también, que era el 
tema de los grafitis. El tema de los grafitis entendimos, mas allá del tema de la obligatoriedad, que ahí 
si que no coincidimos, seguimos sin coincidir, pero si que, a petición también de la CUP, si nos que 
hizo ver cosas que durante el año vas diciendo esto lo cambiaremos, lo cambiaremos, y al final se 
queda sin cambiar, y si, tiene el mismo derecho cualquier vecino de cualquier barrio, que no las de la 
“Illa de vianants”, para que se actúe de esta manera, como bien decía, de manera subsidiaria, el 
Ayuntamiento pueda ejercer.  

Señor Navarro, el tema de la "grisor" ya estoy un poco cansado, es un argumento reiterativo, cada uno 
ve la ciudad como considera. Yo respeto que usted la vea gris, yo la veo, a ver no es el arco iris, y a lo 
mejor tampoco tiene que serlo, pero no la veo con esa "grisor" que cuando nos intentan criticar pues 
es el adjetivo que usan. Yo les recomendaría que quizás busquen uno diferente, porque ya empieza a 
estar gastado, y empieza a ser gris. Pero sí  el tema de los agente cívicos. Los agentes cívicos es una 
manera que hemos tenido, que probablemente volvamos a tener, y que probablemente tengan, son 
propuestas que también se están valorando. Y que tengan que hacer como decía la señora Maynou, 
otro tipo, tengan que tener otro tipo de cariz, y probablemente unos agentes cívicos si no tienen un 
carácter con una cierta autoridad, estaremos haciendo un trabajo en vano, tu puedes informar mucho, 
y habrá gente que esa información le valdrá muchísimo y la acatara y sera el primero en expandirla, 
pero hay otro, que si no tiene un principio de autoridad detrás se lo rifaran, por lo tanto, tenemos que 
encontrar esa manera de que el agente cívico tenga la capacidad de que su trabajo valga para algo, y 
no tenga que huir de algún sitio, como ha ocurrido cuando hemos tenido.  Y ya se que no es un 
modelo, ya lo dejaron medianamente claro de que no era el modelo a regular a base de ordenanzas, y 
yo se que ustedes hablan con muchísima gente, como mínimo como yo, como nosotros, hablamos con 
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muchísimos, y ya le aseguro que cuando vamos por lo barrios y cuando vamos, les aseguro que, 
seguramente a mi me gustaría también llegar a un tipo de sociedad que fuéramos todos maravillosos y  
nos autorregulamos y tuviéramos una capacidad de respeto del espacio público brutal, pero mientas 
llegamos a eses tipo de sociedad, y ojala lleguemos algún día, tenemos que regularnos de alguna 
manera, yo cuando voy a los barrios, a mi lo que se me queja la gente es de los muebles 
abandonados, que tenemos cagadas de perro, etc. etc. entre otras cosas, y que hagamos algo, pues 
bueno, mientras llegamos a educar, o llegamos a educarnos, pongamonos a nosotros primero, a tener 
el respeto que necesitamos, y que creo que seria el necesario para la ciudad, si realmente la 
queremos como creemos, mientras llegamos a ese ámbito, tenemos que regularlo de alguna manera, 
y creo que aquí esta recogido.  

Quisiera, aunque parezca cansando, de verdad agradecer todas las aportaciones, todas y de todos los 
Grupos Municipales, que nos han hecho, como decía, mejorar, el documento inicial y espero que sea 
mejor.  

Alcalde: Després d'aquest debat és el moment de la votació

S'aprova per majoria absoluta, amb 14 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13) i C's (1); 7 
abstencions  dels Grups Municipals CIU (4), ERC-AG-AM (3); i un vot en contra del Grup Municipal 
CpG-CUP-PA (1).

Alcalde: Passem a la Junta de Portaveus, hi ha dues mocions, senyor Secretari, endavant,

 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

9999....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN    
SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORESSUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORESSUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORESSUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES

La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de 
l'impost sobre successions i donacions que realitzen les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a 
càrrec dels Registradors de la Propietat s'empara amb la normativa pròpia dels tributs, disposició 
addicional 2a del RD 828/1998 de 29 de maig, disposició addicional 1a del RD 1629/1991 de 8 de 
novembre.

Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de 
Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de 
Catalunya signat el 30 d'octubre de 2012, prorrogat el dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels citats impostos, delegades a la Generalitat de 
Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el nou sistema de 
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es 
modifiquen determinades normes tributàries, i de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de 
tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l 'abast i les condicions d'aquesta cessió.

Les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en tres grans blocs :

En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la recepció de documents, 
escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol document que es presenti a les oficines, 
independentment que, conforme a les regles de competència territorial, siguin incompetents per 
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tramitar-ho. Respecte de tota la tasca de gestió de documentació, també s'hi podria incloure el seu 
arxiu, classificació i custòdia d'acord amb les instruccions emeses per l'Agència Tributària de 
Catalunya.

En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot allò que defineix la 
relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a dir, informar els contribuents sobre tots 
els aspectes de la gestió dels impostos que tenen encomanats, així com assistir-los per tal de facilitar 
el compliment de les seves obligacions tributàries .

Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen a veure amb la 
tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei General Tributària, l'aplicació dels tributs, 
respecte a l'impost sobre successions i donacions i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats. En aquest sentit es qualifiquen i revisen tots els documents i les 
autoliquidacions, determinant si s'han autoliquidat correctament els fets imposables que continguin i 
s'emeten les propostes de liquidació i les liquidacions provisionals per valors declarats o comprovats 
que s'escaiguin. Totes aquelles actuacions que en relació amb els citats impostos es preveuen en 
relació a la revisió en via administrativa fins a la seva tramitació a la via econòmic administrativa, és a 
dir, procediments de devolució d'ingressos indeguts, acords de suspensió, recursos de reposició i 
tramitació de procediments especials de revisió i econòmic administratius. Així mateix, la qualificació 
de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació d'acord amb la normativa vigent. I, també, la 
tramitació de sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments que presentin els contribuents.

Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que una àmplia distribució 
geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans desplaçaments i al mateix temps al tractar-se 
d’Oficines de reduïda dimensió permet un acostament en el tracte envers el ciutadà. S’ha de tenir en 
compte, a més que actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir coneixements fiscals, es fan 
els tràmits pel seu compte amb la finalitat d’estalviar-se les despeses del gestor i això implica un 
major nombre de persones ateses i una dosi molt alta de paciència.

Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models d'autoliquidació) tant de l'impost 
sobre TP i AJD com de l´ISD i també duen a terme actuacions de col·laboració en les campanyes de 
renda i patrimoni, mitjançant punts d'atenció personalitzada per a la confecció de les autoliquidacions 
dels impostos citats. 

Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que diàriament molts ciutadans i professionals es 
personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes relacionats amb els procediments 
d'aplicació dels tributs tramitats a les mateixes, també diàriament s'atenen un nombre elevat de 
consultes telefòniques.

Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l’eficàcia en la gestió, prova d'això és el fet que 
comprova expedient a expedient donant lloc a un major control del compliment de les obligacions 
tributaris dels contribuents. Aquesta comprovació exhaustiva de tots els expedients presentats fa que 
el ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui consciència que tots hem de contribuir, pagant el que 
és just per aquests tributs ben gestionats, per generar ingressos pel país.

Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb una bona formació 
professional que s'han convertit en autèntics especialistes en l'àmbit de la gestió d'aquests impostos 
complexos. Hi ha una actualització constant tan en l'àmbit de formació jurídica com de pràctica en la 
gestió dels procediments.

Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota una sèrie d'informacions 
en el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i en el desplegament d'una hisenda amb més 
competències el Govern pretén reforçar l’Agència Tributària de Catalunya en el sentit que liquidi tots 
els impostos cedits a partir de l'any que ve, entre ells l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i l'impost sobre successions i donacions, que és una tasca que actualment 
realitzen les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat .

Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines Liquidadores, així com amb els 
serveis que presten, és elevat entre els ciutadans.

Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients presentats dóna una 
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seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan comprovacions aleatòries o de mostreig i per tant 
estem davant d'una actuació tributària justa, qualitat indispensable pel bon funcionament i confiança 
per part dels ciutadans en el sistema tributari .

Atès que davant d'un hipotètic desmantellament de la xarxa d'Oficines Liquidadores, actualment 53 
oficines distribuïdes pel territori Català, es perdrien precisament els fets diferencials que caracteritzen 
a les Oficines Liquidadores en concret la proximitat al ciutadà, l’eficàcia en la gestió i el personal 
qualificat, pel fet que es tracta d'oficines petites amb uns mètodes de treball i organitzatius propis, que 
permeten un tracte personalitzat amb els ciutadans.

Per tant, i per tot allò exposat es demana al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords :

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

PRIMER. Demanar al Govern de la Generalitat l’adopció d’un model de gestió tributària que 
permeti mantenir un punt d’atenció a la Ciutat de Granollers per tal que pugui suplir l’atenció 
personalitzada i en proximitat prestada fins a la data per les Oficines Liquidadores, fugint de models 
que impliquin la recentralització del servei i la desatenció al contribuent .

SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti que els 
treballadors que fins a dia d’avui ha vingut realitzant totes les funcions de gestió, liquidació i 
recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost 
sobre successions i donacions, optar a continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es 
desenvolupi l’activitat per part de l’Agència Tributària de Catalunya, i que permeti alhora que la 
mateixa pugui aprofitar els coneixements i l’experiència en aquestes tasques d’aquestes persones .

TRES. Notificar els presents acords a la Presidència i Vice-Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta , amb els vots 
favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, ERC-AG-AM i C's:  i  l'abstenció  dels Grups 
Municipals  CiU i CpG-CUP-PA.

Alcalde: En tot cas aquí hi ha demanada explicació de vot, obriríem un torn. Senyor Navarro, 
endavant,

Senyor Navarro: Bé, nosaltres voldríem fer dues aportacions. Ens abstenim però no compartim gens 
algunes expressions que apareixien a l'exposició de motius que presenta el PSC, perquè mostren una 
complaença i una fe cega en la tasca de les Oficines i en el sistema tributari, que creiem que no és 
valorat així per la majoria de la població de Granollers i de Catalunya, afirmacions com que "aquesta 
comprovació exhaustiva de tots els expedients presentats fa que el ciutadà confiï en el sistema 
tributari", "confiança en el sistema tributari", que "el grau de satisfacció amb el funcionament de les 
oficines liquidadores així com amb els serveis és elevat entre els ciutadans" o que "les oficines 
liquidadores comproven la totalitat dels expedients i per tant estem davant d'una actuació tributària 
justa",Això al mig dels escàndols que tenim d'impagament dels impostos, com ara el cas Pujol, 
impostos de successions, etc., etc., em sembla que és una miqueta qüestionable, parlar de tributació 
justa i d'una feina que en tot cas molts dels treballadors mateixos denuncien la falta de personal de 
què disposen per poder-les desenvolupar com cal. Això per un cantó, i en segon lloc, quan en el punt 
segon parlen vostès, bé, en els acords de la moció, sí que creiem que caldria limitar-se a només 
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reconèixer com un mèrit el fet d'haver estat fent funcions de gestió, liquidació i recaptació en tots 
aquests temes, no pas perquè hi haguí una contractació directa d'aquest personal a l'Agència 
Tributària de Catalunya. Aquests dos elements em semblava important d'expressar-los en el Ple.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans no hi ha intervenció? Per part d'Esquerra Republicana? 
Sí? Endavant senyor Chakir El Homrani,

Senyor El Homrani: Gràcies senyor Mayoral, Alcalde. Vull aprofitar, ja que hem tingut, i és una bona 
iniciativa, la possibilitat d'explicar els vots, i explicar les mocions que es presenten en aquest Ple, vull 
explicar una miqueta que és això de les Oficines Liquidadores, perquè la veritat, a menys que estiguis 
molt ficat, és una realitat que en molts casos el ciutadà normal, jo ho conec des de fa un parell de 
mesos, i és perquè hi ha hagut debat parlamentari al respecte si no, la veritat no en tenia 
coneixement. En el fons del que estem parlant és del model actual dels nivells d'administració 
tributària, aquí hi ha tres, l'Agència estatal, l'Agència tributària catalana, i els serveis tributaris del 
municipi, i quan parlem de l'Agència tributària catalana, parlem de les Oficines Liquidadores, que fan 
la gestió dels tributs cedits, les successions i les transmissions, i estem parlant de 53 oficines a tota 
Catalunya, amb més de 300 treballadors, que fins ara, eren dependents dels Registres de la Propietat 
i Mercantils, i ho feien a través d'un conveni, que ja finalitza i el que vol fer el Govern de la Generalitat 
és internalitzar aquest servei. Que el doni directament l'Agència tributària catalana. A partir d'aquí, hi 
haurà realitat, que és  això comporta que has de veure com mantens el model territorial i després que 
has de veure com aprofites uns coneixements d'un personal que porta molt de temps fent-ho, i com 
dones oportunitat a aquest personal a què s'incorpori, de què tingui aquesta possibilitat. I és el que 
s'està treballant i fa res es va aprovar una moció en el Parlament al respecte i està treballant-ho el 
Govern. A partir d'aquí, entorn d'aquest model territorial trobem normal que des d'un municipi com 
Granollers, reivindiquem poder tenir aquesta possibilitat, i també trobem normal intentar aprofitar el 
màxim coneixement d'aquestes persones, però això s'haurà de fer en el marc de la Mesa de la funció 
pública, i de tots els treballs que faci el Govern de la Generalitat, a partir d'aquí per aquest motiu, hem 
votat a favor. 

Sí que creiem que és important assenyalar que nosaltres hem presentat una esmena, que ha sigut 
rebutjada directament, no sé quin és el motiu, però sí que volem deixar clara l'esmena que hem 
presentat, perquè no entenem per què es rebutja, perquè estem parlant al final d'aquest model tributari 
català, i l'esmena que hem presentat és, aprofitant situar un nou punt que és demanar al Govern de la 
Generalitat, que assumeixi plena i directament, totes les competències que en matèria de recaptació 
de tributs li són pròpies, és a dir, internalitzem tot el que és propi, que podem fer, implementant una 
gestió publica i transparent, amb criteris homogenis i equitatius pel conjunt dels contribuents en el 
marc d'aquest debat, se'ns ha rebutjat. Sí que volíem, perquè, igual que en moltes ocasions, se'ns diu 
que s'està obert i tal, a vegades sembla que la majoria absoluta permet allò, i dius, i segurament hi 
haurà algun motiu, a la Junta de Portaveus no s'ha explicat, però sí que volíem situar-ho perquè, ja 
que estem en aquest debat, que és general, que no estem en un debat d'una oficina a Granollers, sinó 
sobre 53 oficines, ja que estem en un debat sobre més de 300 treballadors, com aprofitem els seus 
coneixements, com tenen la possibilitat d'incorporar-se en aquest àmbit, però que és un debat 
complexe, perquè tots sabem que la funció pública té una sèrie de requisits i té una sèrie de 
demandes, i que s'ha de gestionar tota aquesta realitat, hem volgut presentar aquesta proposta, se'ns 
ha rebutjat directament, i creiem, i ja que estem debatin sobre aquesta moció, era interessant que es 
sabes. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per part de Convergència i Unió hi ha intervenció? No? Per part del 
Grup Socialista, endavant senyor Terrades,
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Senyor Terrades: Bé, es poden fer declaracions genèriques, el que sí que convindrà el portaveu 
d'Esquerra Republicana és que estem davant d'una Agència Tributària de Catalunya que està en 
construcció.

Senyor El Homrani: Inaudible

Alcalde: Portaveu en aquest moment, vostè ha exercit com a tal, home, tampoc cal. Endavant senyor 
Terrades,

Senyor Terrades: I que el que se li ha demanat i el que se li ha encarregat, i jo crec que ningú posa en 
dubta que l'Agència Tributària de Catalunya ha d'assumir aquells impostos que li són propis, que ha 
creat, o aquells que els hi han cedit, en definitiva, aquí del que estem parlant és dels impostos de 
successions, de l'impost de transmissions i de l'impost d'actes jurídics documentats, que com vostè 
molt bé ha explicat, des de fa més de, bé aquests impostos estan cedits, els liquiden i els gestionen 
les Oficines Liquidadores de l'Impost. Al Vallès Oriental en tenim dues, una a Granollers i una a 
Mollet, que impliquen un grau d'apropar aquest servei als contribuents. Que ha de fer el Govern? Bé, 
el que ha de fer és, abans de denunciar aquest Conveni, que és el que pretenien fer, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, era tenir un Pla preparat de desplegament del nou model territorial de 
l'administració tributària de Catalunya. Que a hores d'ara, desconeixem. I hi ha una cosa que 
coincideixo amb vostè, que està a la moció, el que no podem és desaprofitar el coneixement i la bona 
feina que al llarg d'aquests anys aquestes treballadores i aquests treballadors de les Oficines 
Liquidadores de l'impost han fet. Perquè depèn de quin era el model que es volia implantar, i sense 
coneixement i sense negociació amb aquests treballadors i treballadores, es podien exposar a veure 
com el seu lloc de treball doncs era liquidat, en el millor sentit, o en l'estricte sentit de la paraula. I el 
que jo crec que s'ha de fer, és justament tenint en compte que tenen una experiència contrastada, 
tenint en compte que a més a més, que en els anys de dificultats de recaptació dels impostos de la 
Generalitat de Catalunya aquestes oficines han aportat un bon grapat de recursos en els pressupostos 
públics de la Generalitat, nosaltres creiem que no podem perdre el seu coneixement i que s'han 
d'arbitrar les mesures que en el moment que l'Agència Tributària de Catalunya pugui desplegar tot el 
seu potencial, aquests treballadors els hem d'incorporar, o hem de mirar de com els incorporem a les 
funcions de l'Agència Tributària de Catalunya, jo crec que en el fons el sentit és aquest.

Ens mobilitzem quan hi ha empreses del nostre territori que per causes X es tanquen, en aquí hi havia 
una decisió, o podia haver-hi una decisió del Govern de la Generalitat, que tal com estava plantejada 
ens podia portar a aquesta situació. Això s'ha reconduït en el debat parlamentari, aquesta era una 
moció que s'havia presentat amb anterioritat. I per tant aquest és el sentit. Hi ha un altre sentit, que joc 
crec, vostè ho apuntava, en aquests moments tenim 53 oficines distribuïdes de nord a sud, d'est a 
oest, del territori de Catalunya, i per tant això implica proximitat, si recentralitzem aquest servei, el que 
estarem fent es desatenen al ciutadà. Repasso, corregeixo una falta, un sentit que hi ha en la moció, 
que parla, que implica la recentralització del servei , i l'atenció a la millora en el contribuent és al revés, 
i per tant nosaltres reclamem que quan es desplegui el model territorial de l'Agència Tributària de 
Catalunya, aquests conceptes es tinguin en compte, igual que tenim agències tributàries de l'Estat al 
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llarg del territori, doncs faríem un mal favor a la ciutadania, que quan es desplegui el model territorial 
de l'Agència Tributària de Catalunya, només tinguéssim 3, 4, 5 oficines al conjunt del territori català. 
Creiem que el que cal és apropar. Per facilitar el pagament dels impostos en els ciutadans.

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent moció. 

9999....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERC DEERC DEERC DEERC DE    
RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DELRECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DELRECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DELRECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL    
FRANQUISMEFRANQUISMEFRANQUISMEFRANQUISME

El Secretari informe que aquesta moció ha estat retirada de l'Ordre del dia

9999....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I    
DDDD''''ERCERCERCERC----AG CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTAAG CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTAAG CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTAAG CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures 
en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, més coneguda 
popularment com a Llei de Memòria Històrica, va suposar una fita important en el reconeixement del 
deute que l’actual democràcia espanyola té amb totes aquelles persones que van defensar la legalitat 
republicana davant el cop d’Estat feixista que desembocà en la Guerra Civil , i també amb totes aquells 
persones que, durant la Dictadura franquista, dissentien d’aquesta o de la seva concepció de la 
societat, o van lluitar per l’assoliment d’un règim de llibertats .

Aquesta mateixa llei   declara  la  il·legitimitat  dels  tribunals,  jurats  i  qualssevol  altres  òrgans 
penals  o  administratius  que,  durant la Guerra Civil, s ́haguessin constituït per imposar, per motius 
polítics, ideològics o de creença religiosa, condemnes  o  sancions  de  caràcter  personal,  així  com  
la  de  les seves resolucions. Declara també la il·legitimitat, per ser contraris a dret i vulnerar les 
exigències més elementals del dret a un judici just, el  Tribunal  de  Repressió  de  la  Maçoneria i el 
Comunisme, el Tribunal d ́Ordre Públic, així com els Tribunals de Responsabilitats Polítiques i 
Consells de Guerra constituïts per motius polítics, ideològics o de creença  religiosa. Igualment, 
declara  il·legítimes,  per  vicis  de forma  i  fons,  les  condemnes  i  sancions  dictades  per  motius 
polítics,  ideològics  o  de  creença  per  qualssevol  tribunals o òrgans penals o administratius durant 
la Dictadura contra els qui van defensar la legalitat institucional anterior, van pretendre el restabliment 
d ́un règim democràtic a Espanya o van intentar viure d’acord amb opcions emparades per drets i 
llibertats que avui reconeix la Constitució .

Tanmateix, s’ha produït un intens debat públic al voltant de si aquesta declaració implicava o no la 
definitiva eradicació de l’esfera del dret d’aquests procediments i sentències .

L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats memorialistes: 
Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Associació de Víctimes de la 
Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació Catalana d’Ex-presos polítics del Franquisme, 
Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació per la Recuperació de la 
Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, 
Associació de Memòria de Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació 
de la Memòria Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del 
Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la Guerra Civil i Postguerra, van presentar a la 
consideració de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal 
que el Parlament anul·li els consells de guerra duts a terme per motius polítics a Catalunya pel 
franquisme des del 1938 al 1975.
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Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra catalana van 
assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme que actualment 
està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-00029/11).

Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells 
de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel 
règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret 
número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el 
Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.”

També s’ha presentat al Parlament de Catalunya , en virtut de les competències legislatives de la 
cambra una altra proposta  per a presentar a la mesa del Congrés de diputats la proposició de Llei de 
Modificació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplíen drets i 
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil o la 
dictadura, i altres normes, a fi de declarar la nul.litat de les sentències dictades per causes polítiques 
pel règim franquista, i la responsabilitat del règim franquista en la deportació dels republicans 
espanyols a camps de concentració del règim nazi. 

Per tots aquests motius els Grups Municipals Socialista i d'ERC-AG a l’Ajuntament de Granollers 
proposen els següents acords: 

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

Primer. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims comesos 
per aquest règim.
 
Segon. Recolzar les dues proposicions de llei      de reparació jurídica de les víctimes del franquisme , i la 
de modificació de la llei 52/2007 per la que es reconeixen i s’estableixen mesures a favor dels qui van 
patir persecució o violència durant la guerra civil o la dictadura que estan en tràmit al Parlament de 
Catalunya.

Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de 
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, al Comitè de Drets 
Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memoria .  

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també hi ha sol·licitada presentació. Endavant senyor Navarro, té la 
paraula.

Senyor Navarro: Més que presentació voldríem fer un apunt, totalment d'acord amb la proposta, de fet 
la Junta de Portaveus ja va aprovar un document similar, sí que demanaríem als Grups mateixos que 
han presentat la proposta, que aquest compromís que refermem avui a la ciutat de Granollers, doncs 
que el facin extensiu a qualsevol part del país. Voldríem recordar la vergonya que hem sentit en tot el 
procés que es va fer a Tortosa, per la retirada del monument d'exaltació al franquisme, i com es va 
voler fer un procés participatiu d'una cosa que és la memòria històrica amb la qual es va voler jugar, 
aleshores, en aquest sentit, per nosaltres, la memòria històrica, els drets humans i els drets de les 
víctimes del franquisme no poden ser objecte de cap consulta, i per tant voldríem que es reformes 
aquest compromís, no només aquí, sinó que el facin extensiu a la resta del nostre país. Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Carmany vol intervenir? No? Per part d'Esquerra 
Republicana el senyor Pep Mur té la paraula

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé, en tot cas aquesta moció ha tingut una mica de debat a la Junta de 
Portaveus per l'existència de dues mocions molt similars, pràcticament clavades, sí que és cert que la 
que hem acabat consensuant es fa referència a la modificació de la Llei 52/2007, és una llei del 
Congrés de Diputats que en el seu moment ja vam tenir l'oportunitat de declarar nul, cosa que no s'ha 
fet fins ara, els diferents judicis que es van fer durant el franquisme. Hem donat suport a aquesta 
moció finalment perquè en aquesta proposta de modificació es demana que precisament es declari 
nuls aquests judicis. Nosaltres no hi confiem massa, perquè veient qui manarà segurament en el 
Govern de l'Estat espanyol, i entenen que sempre els hi ha costat molt reconèixer tot el diguem-ne 
crim que va significar el franquisme, no hi confiem massa, però si hi ha una oportunitat de presentar 
una moció per demanar que ho facin, doncs no ens tirem enrere i ho fem. 

En canvi, estem bastant més convençuts que pot tirar endavant la proposta feta per la Comissió de la 
dignitat, que va fer una proposta de Llei al Parlament de Catalunya, per tal que declari els Consells de 
Guerra nuls. Insisteixo que, amb poca fe pel que representen les institucions espanyoles en tot el que 
fa referència a esborrar, al revés, a condemnar tot el que va passar a l'època del franquisme, no ho 
han fet fins ara, portem exactament 40 anys, aquesta moció surt ara, 40 anys després de la mort del 
dictador, si en aquests 40 anys no han estat capaços de fer-ho, dubtem que ho estiguin, però 
nosaltres no volem perdre l'oportunitat de diguem-ne, d'acollir-nos, col·laborar, participar en una moció 
que demana precisament la nul·litat de tots aquests judicis. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per part de Convergència hi ha intervenció? No? Per part del Grup 
Socialista, el senyor Terrades, té la paraula, 

Senyor Terrades: Gràcies. És veritat, hi havien dues propostes d'un sentit similar, que l'objectiu que 
pretenien era declarar la nul·litat de les sentències que es van produir durant la Guerra Civil, i no 
només durant la Guerra Civil, sinó en els tribunals d'Ordre Públic de la dictadura franquista. En 
aquests moments hi ha dues lleis en tramitació parlamentària en el Parlament de Catalunya. Una 
impulsada per la Comissió de la Dignitat, un altre impulsada en aquest cas pel Grup Socialista, que el 
que pretén és modificar una llei que des del nostre punt de vista va ser una llei històrica, la Llei de la 
memòria històrica, que es va aprovar l'any 2007, que declarava il·legítims els tribunals franquistes, 
això ha motivat, probablement perquè hi ha resistències, probablement no: perquè hi ha resistències, 
un debat públic molt intens al voltant d'aquesta qüestió, i el que pretenem és justament que el 
Parlament de Catalunya, en virtut de les seves atribucions pugui instar una modificació de la Llei 
estatal, a on clarifiqui la definició d'il·legitimitat, i directament el que plantegi és la nul·litat dels judicis 
que es van produir durant la guerra Civil i durant la dictadura franquista. I per tant aquest és el sentit, 
jo crec que les dues proposicions, o les dues mocions que hi havia anaven en el mateix sentit, les 
hem, jo crec que hagués sigut bastant inversemblant que s'hagués produït un debat al voltant de les 
dues mocions en aquest Ple, sobretot pensant en el que diran els historiadors, el que podrien dir els 
historiadors d'aquí a 30 anys, quan els que estiguem en aquí, o bé, alguns del que estem en aquí ja no 
hi siguem. Altres sí que hi sereu. Per tant, jo crec que ha estat molt encertat, ha estat molt encertat, el 
fet que hi hagi hagut una sola moció.
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Alcalde: D'alguna manera el resum és que tenim una edat alguns. 

 
9999....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AC PERAC PERAC PERAC PER    
IMPULSAR UN CENS DE PERSONES SENSE LLAR A GRANOLLERSIMPULSAR UN CENS DE PERSONES SENSE LLAR A GRANOLLERSIMPULSAR UN CENS DE PERSONES SENSE LLAR A GRANOLLERSIMPULSAR UN CENS DE PERSONES SENSE LLAR A GRANOLLERS

El Secretari informe que aquesta moció ha estat retirada de l'Ordre del dia

Alcalde: Bé en tot cas s'acaba aquí l'apartat de Junta de Portaveus. Anem a l'apartat del torn de precs, 
preguntes, interpel·lacions. Endavant senyor Navarro. 
 

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

Senyor Navarro: Bé, en tenim dues de preguntes. La primera faria referència a la notícia apareguda 
als mitjans: que Granollers donarà suport a l'AMTU per sol·licitar uns fons FEDER per situar una 
oficina que gestioni el model de transport a demanda vinculat al desenvolupament del famós PDU del 
Circuit. Bé, tenint en compte que aquest model no contribueix a la reducció d'emissions, doncs no 
centra la seva actuació en el transport col·lectiu de persones, que no va més enllà de propostes 
existents des de l'economia col·laborativa, i que el fons FEDER són limitats, voldríem saber els motius 
pels quals el Govern de la ciutat considera aquesta proposta una prioritat, una proposta estratègica en 
la demanda de subvencions europees, subvencions europees que sobretot van destinades a reduir la 
contaminació. Lligat a això, voldríem saber també perquè no es van plantejar per exemple doncs tirar 
endavant una moció que es va aprovar presentada per la Crida per Granollers - CUP, referent a treure 
el trànsit de la Ronda Sud, ja sé que em diran que depèn del Govern de la Generalitat, però hi ha un 
entorn, i voldríem saber en tot cas, ja que no ens acollim als fons FEDER per actuar en alguns dels 
àmbits d'aquella zona tan densament poblada i transitada i contaminada, quines són les feines o quins 
són els treballs que estan endegant per desenvolupar aquesta proposta que es va aprovar en el Ple. 

 

Alcalde: De fet aquesta són dues. Ho dic perquè 

Senyor Navarro: Lligades 

Alcalde: Ho dic perquè són dues preguntes. En tot cas, la primera li contestarà el senyor Terrades, 
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que és el responsable de la gestió d'aquests fons, i la segona li explicarà el senyor Albert Camps, que 
és el Regidor de Medi Ambient. Endavant senyor Terrades. 

Senyor Terrades: ...

Alcalde: Sí? Us unifiqueu? Doncs em sembla que s'unificaran, és una cosa que es porta. Vinga, 
endavant,

Senyor Terrades: Doncs si, properament l'Ajuntament de Granollers presentarà, conjuntament amb 
altres ajuntaments, i amb altres entitats sense ànim de lucre un projecte d'especialització territorial al 
voltant del sector del motor i de la mobilitat sostenible. No es preocupi, tindrem oportunitat de 
parlar-ne a la Comissió Informativa. I un d'aquests programes que es presenta és justament aquest, el 
de transport a la demanda, que lidera l'Associació de municipis amb transport urbà, l'AMTU, perquè 
aquests és un programa que a Europa hi ha molts països que ja l'estan començant a implementar, que 
l'han estat analitzant també en algun altre indret de l'Estat espanyol, i que justament persegueix això, 
no va en la línia que vostè, que jo crec que estava pensant, lo de UBER.

L'economia col·laborativa, que algun dia haurem de parlar de l'economia col·laborativa, si no que el 
que intenta és optimitzar en alguns espais justament el transport col·lectiu. Per fer que? Doncs perquè 
sigui més sostenible des del punt de vista ambiental , perquè moltes vegades estan circulant busos per 
les nostres carreteres, que el que estem és fer circular ferro, amb el conductor i amb pocs usuaris, o 
cap usuari, moltes vegades a dalt de l'autobús, i justament el que es pretén és que quan hi hagi massa 
crítica o hi hagi alguna persona que vulgui utilitzar el transport col·lectiu, el transport públic, pugui fer 
ús del mateix. Les noves tecnologies ens permeten fer això, i és el que intentarem implementar en el 
territori AMTU, que no només és Granollers, sinó totes aquelles ciutats que no estan dintre de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per aconseguir, també hi ha objectius evidentment econòmics de reduir 
dèficit, però bàsicament el que pretenem és que per les carreteres dels nostres pobles i de les nostres 
ciutats, sobretot els que fan recorreguts interurbans, moltes vegades no circulin només ferro, sinó que 
circuli justament amb usuaris que volen utilitzar el transport públic .

Alcalde: El senyor Camps vol contestar la segona pregunta? Endavant,

Senyor Camps: Tal com es preveia en l'Ordenança que vam aprovar de Mapa de soroll, ens hem 
adreçat a les administracions que són titulars de vies de comunicació, que transcorrent pel municipi. 
Estem pendents doncs que elaborin els corresponents Plans de zona, i en els quals, en aquests Plans 
de zona, doncs ens han de proposar aquelles mesures que han de portar a terme, i ens consta que ja 
han tingut resposta d'una de les peticions que hem anat formulant, i que això s'està elaborant. En la 
mesura que tinguem informació, doncs, com sempre, en l'espai de la Comissió Informativa, com 
sempre ha estat així, ho anirem comentant
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.Alcalde: Molt bé, alguna altra pregunta? Em deia que en tenia una altra. Endavant,

 Senyor Navarro: També és del Ple. L'anunciada implementació dels graus d'administració i direcció 
d'empreses de l'UVIC a Roca Umbert, ha estat un fracàs, l'any que ve no es portarà a terme, el 
nombre de matriculacions no ha assolit l'objectiu, des del nostre punt de vista pels elevadíssims preus 
privats que no fan competitiva, assolible per la majoria de la població de la nostra ciutat, i del nostre 
entorn, els hi demanaríem si s'han plantejat reconduir el suport que han fet a aquest projecte, un 
suport molt intens, als esforços per millorar el sistema educatiu públic de la ciutat. I en aquest sentit 
recordo doncs que ha sortit una primera part del segon Informe del Síndic de Greuges, recordo que el 
primer era de l'any 2007, sobre segregació escolar, no sé si el senyor Regidor s'ha informat al 
respecte, una primera lectura ens fa veure que continua apareixent Granollers, tot i que cal dir-ho que 
ha millorat en alguns aspectes, però continuem sent una ciutat segregadora, des del punt de vista 
escolar, i sí que demanaríem doncs que la mateixa força, la mateixa empenta, la mateixa rauxa, que 
ha tingut el Govern amb el Conveni amb l'UVIC, el tingui en actuacions en aquest sentit per millorar el 
que és més important per nosaltres, que és garantir la igualtat d'oportunitats per tota la població 
escolar de Granollers. 

Alcalde: Moltes gràcies, la pregunta va adreçada directament al regidor d'Educació, i té la paraula, 
endavant,

Senyor Arolas: Bona tarda a tothom, bé nosaltres com a fracàs no ho considerem, bàsicament perquè 
és un projecte que nosaltres vam plantejar des del primer dia a quatre anys vista, per tant és un 
projecte que encara té recorregut, tenim un Conveni signat amb la Universitat de Vic, Universitat 
Central de Catalunya, per desenvolupar el Campus de Granollers durant els propers 4 anys. Aquest 
primer any es portarà a terme un cicle de formació professional, un grau superior de màrqueting, i 
evidentment com has dit, i ha sortit a la premsa també, doncs no hi ha hagut prou matriculacions 
perquè els dos graus universitaris es puguin dur a terme. 

Era un escenari possible, que contemplàvem, sobretot per la premura en què s'ha desenvolupat tot 
això, hem de pensar que nosaltres vam signar el Conveni, diria que a principi d'any, em sembla que al 
mes de març es va aprovar en aquest Ple, amb la qual cosa el mes de marc ja té les seves eleccions 
d'on anirà a l'any següent fetes, i la veritat és que aquests dos cicles es van fer a proposta de la 
Universitat de Vic, per poder engegar el Campus, per dir-ho així. L'any que ve, el curs 2017-2018, que 
és quan s'han d'implementar els nous graus, que són aquests graus que actualment no es fan a 
Catalunya, sobretot el d'Emprenedoria digital, que és un grau que la Universitat hi aposta molt, i que 
pel que sembla doncs segurament tindrà molta acollida, doncs el que es va proposar va ser, perquè el 
Campus ja tingui un cert recorregut, dos graus universitaris, que des de la Universitat ja s'ofereixen, 
amb la qual cosa ja els tenim allò apamats, tan pel que fa al temari, al professorat i això, podem fer la 
prova, que aquest primer curs es puguin implementar a Granollers. 

Com deia, d'una banda, pel poc temps en publicitar-ho, d'altra banda perquè l'espai no estava 
adequat, hi havia previst fer unes remodelacions en el Centre Tecnològic abans que si destines també 
l'UGranollers, i que es produiran, o s'estan produint, em sembla que ja han començat, durant aquest 
estiu, i era llavors quan s'havia també d'adequar, i que es notes també la presència de l'UGranollers 
en aquest edifici, pel que ens diuen doncs hi ha hagut famílies que s'han adreçat en l'espai, i 
evidentment no estava encara preparat. Ha sigut també algun dels fets que segurament ha fet tirar 
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enrere en alguna persona que pogués matricular-se. I per últim, doncs, pel que sigui, les matricules en 
els graus d'empresa en el cas de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, han baixat en 
els seus tres Campus. Doncs el de Granollers, que encara no existia, i encara no estava consolidat 
doncs segurament és el que ha patit més. I pel que fa a l'empenta o l'impuls que hem posat aquí, i que 
segons vostè no posem el mateix en l'educació pública, per nosaltres l'educació a la ciutat és 
l'educació a la ciutat, sigui pública, sigui concertada, l'educació és l'educació, a nosaltres ens 
correspon que pugui haver-hi el màxim d'oferta possible, i per nosaltres que puguin haver-hi graus 
universitaris és positiu, per tant, hem recolzat aquesta iniciativa, que l'ensenyament públic sigui de 
qualitat, és la nostra màxima preocupació, que no hi hagi segregació, el mateix dic, vostè és conscient 
i sap que s'està portant a terme un estudi que justament el que fa és estudiar com estem i que ens farà 
propostes en aquest sentit, nosaltres no hem fet ni hem elaborat cap estudi ni cap informe per saber si 
aquests graus tindrien o no tindrien una bona implementació en aquí, creiem que això era 
competència de la Universitat, doncs del nostre acord el que nosaltres fem és cedir uns espais, i 
aquesta part és de la Universitat, i jo estic segur que ells han fet la seva prospecció, i en tot cas, a 
vegades s'encerta i a vegades no.

Nosaltres on estem centrant els nostres esforços en aquest cas econòmics i de recursos humans és 
en detectar on tenim problemes no només en l'escola publica, sinó en l'escola obligatòria, perquè 
tenim alumnes que van a escoles públiques i tenim alumnes que van a escoles concertades, i tenim 
alumnes que van a l'escola concertada perquè l'escola concertada forma part del mateix sistema que 
l'escola pública, i com que l'escola pública no pot absorbir tot l'alumnat que tenim, doncs també tenim 
persones que tot i que no és la seva primera opció acaben anant també a l'escola concertada. Per tant 
aquest estudi que estem fent, i del qual participen i del qual tots els partits polítics n'estan al cas, i que 
es fa a través del Consell Escolar Municipal, justament el que va a atacar i el que va estudiar i per tant 
donant-se respostes és com millorar aquesta educació, com millorar el repartiment a la ciutat, i com 
tenir una educació molt més equitativa, per tant, em permet que discrepi, que no posem la mateixa 
empenta en un lloc que en l'altre, jo diria més aviat al revés.

Alcalde. Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, cap pregunta? Per part d'Esquerra Republicana? 
Endavant senyor Mur, 

Senyor Mur: Dies enrere vaig fer una pregunta al regidor d'Esports sobre el tema de desfibradors, que 
em va respondre amb una celeritat diguem-ne desconeguda. Va ser molt ràpid. Perquè em vaig 
concentrar en la pregunta amb els desfibradors en l'àmbit esportiu. Entenem que a la ciutat hi ha altres 
llocs que també hi ha desfibradors. La pregunta en concret és: hi havia un compromís, si no estem ara 
equivocats, d'incrementar aquest nombre de desfibradors a la ciutat, voldríem saber quina previsió ha 
donat, que em sembla que aquest increment no s'ha produït i que estem a juliol.

Alcalde: Bé en tot cas sobre desfibrador en parlarà el regidor de Protecció Ciutadana, si li sembla. 
Endavant, 

Senyor Benza: Hola, bona tarda,
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Alcalde: Que també és molt ràpid, tot i que no tant com l'Álvaro. L'Álvaro la velocitat no és el seu, 
tampoc, vinga, endavant,

Senyor Benza: Bé, bona tarda, nosaltres tenim en aquests moments 8 desfibradors a la ciutat, també 
tenim pendent una subvenció des de la Diputació, amb la que podem adquirir 2 desfibradors més. Els 
tenim situats al Palau d'Esports, al Camp de Futbol del carrer Girona, al Tub, a la Troca, al Teatre, a 
l'Edifici de la Policia Local, en el que també portem també un punt d'ells amb el cotxe, al Montserrat 
Montero.

I també voldria afegir que tot el personal dels diferents espais estan formats amb com fer servir aquest 
desfibrador, a més a més estan formats per empreses que estan homologades i que ens han donat un 
certificat a cada treballador. I que precisament aquest any toca també fer una nova formació, perquè 
aquesta formació es fa cada tres anys. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Més preguntes? No? Per part de Convergència i Unió? No? Doncs si no hi ha 
més preguntes, donarem per tancat el Ple, i ens posaríem a disposició de la gent que ens acompanya. 

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

EL SECRETARI GENERAL PER DELEGACIÓEL SECRETARI GENERAL PER DELEGACIÓEL SECRETARI GENERAL PER DELEGACIÓEL SECRETARI GENERAL PER DELEGACIÓ         
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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