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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    9999    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        27272727    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre 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

Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

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

La Secretària general

Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde: Sí, molt bona tarda, donem inici a la sessió plenari del mes de setembre, l'ordinària, vam fer 
l'extraordinària fa una setmana.
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Alcalde: En tot cas en primer lloc el que es tracta és de demanar als membres del Consistori si hi ha 
alguna observació a l'acta o si la donem per aprovada, si no hi ha cap observació, donarem per 
aprovada l'acta de 26 de juliol.

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     26262626    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL     2016201620162016    

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 26 de juliol de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents.

Alcalde: Passem als punts 2 i 3, senyora Secretària, control i fiscalització del Ple per diferents ...

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIESSESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIESSESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIESSESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIES     5555,,,,12121212,,,,19191919    IIII    26262626    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2016201620162016    

 
Alcalde: Molt bé, si no hi ha cap observació, passem al punt 3,

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

Alcalde: Per tant passem a la part dispositiva del Ple, la Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes 
Estratègics i Comunicació, el punt número 4, es tracta de designar representant del Grup Municipal de 
Ciutadans al Consell de Cooperació, endavant senyora Secretària,

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE    
CIUTADANS CCIUTADANS CCIUTADANS CCIUTADANS C ''''S AL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITATS AL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITATS AL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITATS AL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

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 20 de juliol de 2016, el Grup Municipal C's CIUTADANS,  sol·licita que es modifiqui el 
nomenament dels representants municipals corresponents al seu Grup Municipal, en la  persona i 
organisme relacionat:
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Consell de Cooperació i Solidaritat Arlix Colmenarez Durán

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 Arlix Colmenarez Durán, en representació del Grup Municipal C's 
CIUTADANS, al Consell de Cooperació i Solidaritat , en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-        Comunicar  aquest acord al Consell de Cooperació i Solidaritat, a les persones designades  i 
a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  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 de tots els Grups, passem al punt número 5, en el que es 
proposa l'aprovació del Protocol d'acollida de les persones refugiades, endavant senyora Secretària,

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PROTOCOL DAPROVACIÓ DEL PROTOCOL DAPROVACIÓ DEL PROTOCOL DAPROVACIÓ DEL PROTOCOL D''''ACOLLIDA A LES PERSONESACOLLIDA A LES PERSONESACOLLIDA A LES PERSONESACOLLIDA A LES PERSONES    
REFUGIADESREFUGIADESREFUGIADESREFUGIADES

1111....    El Pla de Projecció Exterior, aprovat pel Ple de l'Ajuntament del dia 25 de novembre de 2014, es 
marca com a objectiu consolidar el posicionament exterior i internacional de Granollers com a ciutat 
constructora de pau.

2222....    El Programa d'Acció Municipal 2015-2019 assenyala com a actuació el fet desenvolupar un 
programa de solidaritat per donar resposta a la crisi de persones refugiades i de coordinació per a les 
accions d'acollida.

3. La declaració institucional de l'Ajuntament, datada a 1 de setembre de 2015, "Granollers, una ciutat 
d'acollida en un país d'acollida", en la qual es deia:

"Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències en aquesta matèria 
per buscar solucions conjuntes i oferir una solució al drama humanitari que estan vivint milers de 
persones desplaçades.

En aquest sentit, Granollers com una ciutat d’acollida impulsarà i participarà activament i 
solidàriament conjuntament en les iniciatives que sorgeixin de la societat civil, del municipalisme i de 
les diverses institucions. "

4444. La declaració conjunta del Consell dels Infants i el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 
sobre els 10.000 infants refugiats desapareguts, feta pública a la Sala de Plens de l'Ajuntament el dia 
22 de febrer de 2016.

5555. La moció presentada pels grups municipals de CIU i ERC-AG-AM de rebuig a l’acord entre la Unió 
Europea i Turquia per fer front a l’actual situació de crisi humanitària dels refugiats sirians, aprovada 
per unanimitat en el  ple de 29 de març de 2016, en la qual la ciutat els compromisos següents:
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"8. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre municipi que 
inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua catalana, el suport a l'ocupació, 
el lleure i activitats de socialització, això com l'habitatge, entre d'altres.

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

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

6666....    El treball de recollida d'informació, fet mitjançant la Taula tècnica de coordinació municipal de 
suport als refugiats, per a l'Inventari de Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya, a 
partir del qual s'ha elaborat el Protocol d'acollida a les persones refugiades.

7777. Les reunions fetes amb la Creu Roja, una de les tres entitats estatals que poden establir conveni 
per a l'acollida de persones refugiades.

8888.... La tramesa prèvia del Protocol d'acollida a les persones refugiades, tant a la Taula tècnica de 
coordinació municipal de suport als refugiats, a les entitats membres del Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat (abans del ple del 16 de juny i amb recollida de propostes dins al Ple 
posterior, de 30 de juny.

9. El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes informa favorablement de la necessitat 
d'aprovar el Protocol d'acollida a les persones refugiades, com a primer pas per donar compliment al 
punt 8 de  la moció aprovada el dia 29 de març de 2016, per unanimitat del Ple.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

-L'article 8, potestats dels ens locals, apartat c) la de programació o de planificació, del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.

-L'article 7.1, dret d'accés al servei i titulars, de la llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya, que considera els sol·licitants d'asil, els refugiats i 
els apàtrides com a persones usuàries del servei de primera acollida .

-L'article 7, situacions amb necessitat d'atenció especial, apartat p), de la llei 12/2007, d'11 d'octubre, 
de serveis socials, que consideren els sol·licitants d'asil com a persones usuàries dels serveis .

-L'article 4 del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, fa esment a la primera acollida i a les persones 
sol·licitants d'asil i de protecció subsidiària , com també els apàtrides.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar el Protocol d'acollida a les persones refugiades, amb el text que s'adjunta com a 
annex.

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

Alcalde: En farà la presentació la regidora de Cooperació, senyora Sílvia Rodríguez, endavant 
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Senyora Rodríguez: Gràcies Alcalde. Bona tarda a tothom, avui presentem el Protocol d'Acollida de 
les persones refugiades, un Protocol que portem mesos treballant i que se'ns dubta seguirem 
treballant al llarg d'aquest temps. En primer lloc m'agradaria donar les gràcies a les persones que hi 
han treballat amb esforç i ganes en aquest projecte, i que han aportat propostes, per tal d'arribar al 
Protocol que avui presentem. Agrair als companys de diversos serveis de l'Ajuntament que hi han 
participat àmpliament en la redacció, i l'aportació d'idees a través de la Taula de coordinació, el 
Consell de Cooperació, on entitats i Grups Municipals del Consistori han pogut fer les seves 
aportacions i sense elles aquest Protocol no seria complet. Aprofito per donar les gràcies a les 
persones del Consell que veig per aquí entre el públic. També agrair a Creu Roja la seva participació, 
amb qui hem fet bona feina, i seguirem treballant colze a colze. 

Aquest document té la mirada de tots i totes, compartim un objectiu, acollir a persones sol·licitants 
d'asil que necessitant més que mai el recolzament i l 'ajuda de tots. 

Malgrat que la crisi de refugiats a Europa no va fer ressò fins al 2015, molt abans ja hi havia persones 
que fugien dels seus països en guerra, arriscant les seves vides, per trobar una oportunitat a un altre 
lloc, lluny de casa seva. L'any 2015 van arribar més d'1 milió de persones refugiades a Europa. Durant 
el que portem del 2016, han mort o han desaparegut quasi 3.500 en la mediterrània, mentre que 
tractaven d'arribar a Europa. Xifra que és realment impactant i que no deixa indiferent a ningú, bé, o 
pràcticament a ningú. Hem de dir que no estem gens a favor de la postura adoptada per la Unió 
Europea, i per l'Estat, davant d'aquesta situació, on sembla que no hi ha un interès real per fer que 
aquesta acollida sigui factible. Recordem que el dret d'asil està recollit tant en la Declaració Universal 
dels drets humans, com en la Convenció de Ginebra, com en el Conveni Europeu de drets humans, la 
Carta de drets fonamental de la Unió Europea, i fins i tot en la Constitució espanyola.

En vista d'aquesta situació i des de l'Ajuntament de Granollers, es va voler començar a treballar 
realitzant diverses activitats de sensibilització, adherir-nos a l'acció un minut de silenci, un minut de 
dignitat, de Pallassos sense fronteres, aprovant diverses mocions i declaracions en suport dels 
refugiats i sempre amb el compromís de treballar per millorar aquesta situació. Així doncs es va 
començar a treballar, justament amb el Fons Català de Cooperació, per tal de detectar els recursos 
dels quals disposàvem des de l'Ajuntament, i dels que necessitaríem de cara a l'acollida d'aquestes 
persones, a més, es va donar suport econòmic en el projecte del Fons Català a les rutes de fugida, en 
un moment en què era l'única manera de poder donar un cop de mà.

Granollers com a ciutat d'acollida ja té experiència en saber com adaptar-se a l'arribada de persones 
procedents d'arreu del món. Teníem un Pla d'Acollida a les persones nouvingudes, creat el 2001, 
juntament amb la creació de l'Oficina d'Acollida, que té personal especialitzat en la recepció i acollida 
de persones nouvingudes. Així doncs en el marc dels refugiats la nostra voluntat és aprofitar els 
recursos existents a la ciutat per realitzar un acompanyament integral juntament amb les accions de 
Creu Roja.
 
Les persones sol·licitants de protecció internacional a Catalunya podran venir a la nostra ciutat a 
través d'aquesta entitat, amb qui signarem un Conveni el proper mes per tal d'atendre les necessitats 
específiques dels mateixos. Creu Roja és l'entitat que té un concert amb el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, de l'Estat, al qual delega en l'entitat la gestió de l'acollida a tota Catalunya. 

Volem realitzar un treball integral que permeti afavorir a les persones refugiades la seva autonomia i 
inclusió a la ciutat, aconseguir la seva integració, ajudant-los en aspectes com idiomes, formació, 
inserció laboral, habitatge, i també el seu coneixement de la ciutat. El programa d'acollida i integració 
de les persones refugiades de Creu Roja preveu una intervenció màxima per família d'entre 18 i 24 
mesos, orientada a la seva integració a la ciutat.

Aquesta acollida es divideix en diverses fases, que són 4. Primer de tot, una avaluació i una atenció 
inicial a les persones refugiades en un dels centres d'acollida de Catalunya, d'aproximadament un 
mes. A continuació serà quan Granollers comença a tenir presencia, en la recepció i primera acollida 
en la ciutat que tindrà una durada de 6 mesos inicialment, en aquesta fase les persones refugiades 
tenen assegurada l'allotjament i la manutenció, a través d'una subvenció donada per l'Estat, i que 
gestiona directament Creu Roja. Una tercera fase, que seria la fase d'integració, de 6 a 11 mesos 
aproximadament, i en aquest punt es destinarà una part del pressupost municipal per donar 
recolzament en aspectes com lloguer, manutenció, transport de manera temporal. I per últim, 
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l'autonomia, es donarà un suport i un seguiment de manera puntual, on aquestes persones ja han 
d'estar integrades a la ciutat.

Estem davant doncs d'un procés d'entre un any i un any i mig per família. La intenció és que això no 
quedi aquí, sinó que quan una família hagi finalitzat el procés, s'ha de començar de nou, amb més 
sol·licitants d'asil que puguin tenir la necessitat d'ajut. Amb el que tot el procés s'anirà repetint. Per 
anar finalitzant, esmentar també la importància de fer un seguiment d'aquest protocol i d'aquest 
procés. Un procés que volem que es faci amb les entitats, des del Consell Municipal de Cooperació i 
des de la Comissió Informativa de l'Àrea de Processos Estratègics i Comunicació. Així doncs esperem 
donar resposta a unes necessitats que fa anys que dura i que ara tenim l'oportunitat de poder 
col·laborar en la reinserció i en el benestar d 'aquestes persones. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervencions, no sé si per part del Partit Popular, per part 
de la CUP, sí? Endavant,

Senyor Navarro: Bona tarda a tothom, voldríem justificar el nostre vot, que és un vot a favor, però és 
un vot amb uns certs qüestionaments. En primer lloc, l'entitat amb la qual es treballi, ja sabem que és 
un Conveni signat des de l'Estat espanyol, però ens plantegem si hi hauria una manera millor de 
fer-ho, en tot cas un Conveni amb Creu Roja pensem doncs que es podria haver plantejat d'una altra 
manera, també sabem que el Govern Central treballa deixant poques pautes als ajuntaments, i per 
tant la nostra capacitat de maniobra era petita.

En segon lloc esperem doncs que hi hagi al Pressupost del 2017 que ens permeti acabar de 
desenvolupar tota aquesta tasca, manifestem la nostra desconfiança, pel que fa al Govern del Partit 
Popular, que ha incomplert moltes coses en aquest i altres temes, recordem que hi ha unes 500 
persones acollides de les 20.000 compromeses, que això és indignant, que és indignant també la 
desatenció i la muralla que l'Estat espanyol imposa als refugiats i refugiades econòmiques de Ceuta i 
Melilla, malgrat tot això i esperant doncs que des de l'Ajuntament es faci una gestió adequada a favor 
d'aquestes famílies i manifestem el nostre vot a favor.

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

Senyor Carmany: Gràcies senyor Alcalde. Bé, nosaltres dir que com no podia ser d'una altra manera, 
votarem a favor a aquest Protocol d'acollida als refugiats. Dir que Granollers ja té el seu Protocol i que 
"ojala" serveixi d'exemple perquè la Unió Europea i l'Estat doncs faci el mateix, i deixin ja de bloquejar 
aquesta situació per gent que necessita un asil, refugiats que no estan fugint perquè no tinguin feina, 
estan fugint perquè els estan matant, i per tant, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, 
nosaltres el votarem a favor.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, endavant senyor Mur. 
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Senyor Mur: Gràcies Alcalde, en tot cas el nostre posicionament òbviament també serà a favor 
d'aquest Protocol d'acollida, nosaltres en el procés d'elaboració del Protocol vam demanar que 
l'Ajuntament agafés un compromís una mica més concret del que faria, hi ha una explicació del que 
farà, potser nosaltres demanàvem una dotació pressupostaria, que entenc que segurament veurem 
properament en el Pressupost del 2017. Entenem que això queda cobert, per nosaltres el Protocol 
quedava enllestit. Jo crec que ha valgut la pena, i també, diguem-ne, reitero els agraïments que ha fet 
la Regidora Sílvia en el sentit de totes les persones que han treballat en aquest procés. A nosaltres és 
com ens agrada que es facin les coses, amb la participació dels Consells de participació que té la 
ciutat, aquest és un exemple positiu, nosaltres ens queixem quan això no va, però també ho ressaltem 
quan això funciona, i en aquest cas el Consell de Cooperació és un dels consells que ha pogut dir la 
seva, i té tot el sentit quan són ells els consellers en aquests temps, per tant agrair la seva feina, 
agrair la feina segurament que darrere del Consell també hi ha tècnics de l'Ajuntament treballant-hi, i 
crec que aquest tipus d'accions no ens han de portar cap mena de dubte, és a dir, estem treballant, 
estem procurant que persones que estan sent expulsades del seu país, simplement perquè algú ha 
decidit fer-hi una guerra, per interessos econòmics, siguin acollides en un altre lloc.

Em sembla que a això no ens hi podem negar, i la reacció negativa que estem veient en molts llocs 
d'Europa ens dol, perquè no té cap sentit que les persones neguem el dret a les altres persones. Tot 
plegat, i amb el desig que en el pressupost del 2017 hi hagui una partida molt concreta per ajudar a 
l'acollida de persones refugiades, nosaltres donem el nostre vot favorable a aquest Protocol, gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió no hi ha intervenció. Interpretem el vot 
favorable també? Per part del Grup Socialista? 

Senyor Terrades: Una intervenció molt ràpida, primer per agrair el treball fet en el si del Consell de 
Cooperació, crec que al final de tot estem parlant de persones, de persones que han de marxar dels 
seus països, no perquè vulguin, sinó per les condicions de guerra en alguns casos, o de persecució 
política en d'altres. Jo crec que cal fer un esforç de solidaritat en totes aquestes famílies i persones 
que es troben en aquesta situació. Nosaltres valorem que l'entitat a través del que s'ha vinculat aquest 
Protocol sigui la Creu Roja, no haguéssim tingut cap problema que s'hagués vehiculat a través de 
qualsevol altra organització no governamental, però bé, en tot cas destacar la feina que aquesta 
organització està fent també a la ciutat per aquelles persones que passem problemes dins de la ciutat, 
i que no dubti ningú que, i ho sap la Regidora Sílvia Rodríguez que el compromís del Govern municipal 
és que en el Pressupost del 2017, el 2018, el 2019, sempre que faci falta, hi haurà partida 
pressupostaria per donar compliment en aquest Protocol per poder acollir a persones refugiades .

 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si la Regidora vol cloure aquest primer torn? Endavant
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Senyora Rodríguez: Bé, una mica el primer de tot, explicar una mica el perquè d'aquest Conveni amb 
Creu roja, bé, ens va semblar que era una de les entitats que tenia més presencia a la ciutat, que tenia 
experiència en el tema d'acollida, i que a més a més que tenia aquest concert amb l'Estat, per això 
ens va semblar doncs que potser era l'entitat ideal per fer aquest Conveni. El tema del pressupost, ja 
ho vam explicar a la Comissió Informativa, que durant aquests primers 6 mesos, com bé he dit abans, 
vindran amb una subvenció de l'Estat, és a dir, fins a l'any que ve, com a Ajuntament no haurem 
d'aportar cap dotació pressupostària, i per això ens va semblar doncs que s'arribés juntament amb 
Creu Roja a un acord diguéssim, i ja a nivell de quantitats econòmiques, que el Conveni sortís a 
aquesta data. Bé el tema també, estic també totalment d'acord del que s'ha parlat de l'actitud de la 
Unió Europea i de l'Estat, i per això mateix nosaltres hem fet el que està a les nostres mans com a 
Ajuntament, i per això mateix hem elaborat aquest Protocol conjuntament. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si algun portaveu vol tornar a intervenir? No? Interpreto que hi ha 
unanimitat en tots els membres d'aquest hemicicle, per tant l'aprovarem per unanimitat.
Agrair, felicitar, la feina de tots els Grups, i molt especialment, si em permeten, de la Regidora que ha 
encapçalat aquest procés.

S'aprova per unanimitat 

Alcalde: Passem al següent, en aquest cas ja a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i 
Economia, és el punt número 6 en el que s'aprova el compte general de l'Ajuntament de Granollers, 
corresponent a l'exercici 2015, senyora Secretària,

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015....

El Compte General  de l’exercici 2015 està integrat pel de la pròpia Corporació, el del patronat del 
Museu municipal, els quals reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats 
econòmics patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 del 
TRLRHL, i pels Comptes Anuals de les societats municipals Granollers Promocions S.A., 
Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L. i l’Entitat Pública Empresarial Granollers 
Mercat, la preparació i presentació dels quals s’ha basat en l’aplicació dels principis i criteris 
comptables establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant el Reial decret 1514/2007 
i demés legislació mercantil vigent.

D’acord al que es preveu en la regla 48 de la instrucció del model normal de comptabilitat local 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, s’acompanya com a documentació 
complementària al Compte General 2015 de la corporació, els d’aquelles unitats dependents incloses 
en l’àmbit d’aplicació de la LOEPSF, com són els consorcis adscrits Consorci d'Educacio Especial 
Montserrat Montero i Consorci Teledigital Granollers.

El contingut del Compte General del pressupost 2015 de la corporació està format per:

• Compte General de l’Ajuntament de Granollers i el del Patronat municipal del Museu:
� D’acord al previst a la Regla 45 de la nova ICAL els comptes anuals següents:     
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a) El Balanç. 
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial. 
c) L’Estat de canvis en el patrimoni net.
d) L’Estat de fluxos d’Efectiu. 
e) L’Estat de Liquidació del Pressupost.
 f) La Memòria. 

� D’acord al previst a la Regla 45 i 48 de la nova ICAL la documentació complementària
      següent: 

a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici.
b) certificats de cadascuna de les entitats financeres amb els saldos a favor de l’entitat
    local o de l’organisme autònom a fi de l’exercici. 
c) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics. 
d) Memòria del grau de compliment dels objectius programats.
e) Compte Generals dels consorcis adscrits a l’ens local. 

• Comptes anuals 2015 de les societats mercantils municipals i l’Entitat Pública empresarial.

Vist que la recaptadora municipal presenta per a la seva aprovació el Compte de Recaptació 
corresponent a l’exercici 2015.

Atès que per Resolució d’Alcaldia de 19 de setembre de 2016 es va aprovar la modificació de la 
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Granollers  corresponent a l’exercici 2015, que 
prèviament havia estat aprovada per Resolució 1420/2016 de 8 de març del 2016, ja que existien 
errors en la quantificació del Romanent de Tresoreria i que ha estat 

Atès que els consorcis adscrits han aportat la documentació corresponent per tal que s’inclogui com 
documentació complementària dins de la tramitació del compte general de l’Ajuntament de 
Granollers. 

Vist l’informe de l'Interventor relatiu al Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de 
2015.

Atès que el Compte General de la Corporació de l’exercici 2015, ha estat informat favorablement 
per la Comissió Especial de Comptes, en data 26 de juliol de 2016 i durant el període d'exposició 
pública no s'ha presentat cap reclamació.

FONAMENTS JURÍDICS

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora

de les Hisendes Locals.
• Reial Decret 500, de 20 d'abril, de desenvolupament del títol VI de la Llei 39/88 del reglament
        d'hisendes locals en matèria de pressupostos.
• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal 
de

comptabilitat local.
• Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos 
de

les entitats locals. 
• Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.
• RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de societats de

capital.
• RD 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat.

D'acord amb el que disposa l'article 212 i  següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    
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Primer .  Donar compte de la Resolució d’Alcaldia NÚM E-2568/2016 relativa a aprovar la modificació 
de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament corresponent a l’exercici 2015, i que va ser aprovada 
per Resolució d’Alcaldia de 8 de març de 2016, núm 1420/2016.

Segon .  Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l’exercici 2015 i el 
seu Compte de Recaptació, integrat pels comptes anuals i documentació complementària dels ens 
següents:

-  Compte General del pressupost 2015 de l’ Ajuntament de Granollers.
-  Compte General del pressupost 2015 del Patronat Museu Municipal.
-  Estat i comptes anuals 2015 de l'Entitat pública empresarial Granollers Mercat.
-  Estat i comptes anuals 2015 de Granollers Promocions, S.A.
-  Estat i comptes anuals 2015 de Granollers Audiovisual, S.L. (actualment Roca Umbert, Fàbrica de

les Arts S.L.)
-  Estat i comptes anuals 2015 de Granollers Escena, S.L.

En documentació complementària: Compte General 2015 del Consorci d'Educacio Especial 
Montserrat Montero i Compte General 2015 del Consorci Teledigital Granollers.

Tercer .  RETRE el Compte General 2015 de la corporació a la Sindicatura de Comptes abans del 15 
d’octubre, en compliment d’allò previst en l’article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, de 20 de 
març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma prevista en l’Acord del Ple de 
la mateixa Sindicatura, de 8 de març de 2016 (DOGC 7081, de 17 de març de 2016). 

Alcalde: Moltes gràcies. El Tinent d'alcalde d'Hisenda en farà una breu presentació,

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Cada mes de setembre hem d'aprovar el compte general de 
l'Ajuntament, prèviament es va donar compte, ja fa uns mesos, de la liquidació del que era 
estrictament Ajuntament de Granollers administració, més el Patronat del Museu, i el compte general 
el que fa és englobar també les societats públiques que depenen de, tenen 100% capital de 
l'Ajuntament de Granollers, i per tant consolidem els comptes. El Pressupost del 2015 és un 
Pressupost, va ser un pressupost de contenció, com els anteriors. Es començava a entreveure que 
podien començar a haver-hi signes de recuperació econòmica però això en els pressupostos 
municipals, com els de les famílies, i de moltes empreses, encara no s'hi va notar, per tant pressupost 
de contenció, impactat per la crisi.

Malgrat això, els resultats de l'Ajuntament de Granollers en l'exercici pressupostari 2015, com els dels 
anteriors, és un resultat positiu, més enllà del resultat positiu del pressupost del 2015, jo crec que el 
que s'ha de destacar és el romanent de tresoreria disponible a l'Ajuntament de Granollers, que també 
té un resultat positiu, al voltant de 14,8 milions d'euros. Un romanent de tresoreria que en certa 
mesura millora els resultats de l'exercici anterior, 2014, gairebé en 1 milió d'euros. Per què? Doncs 
perquè es combinen una sèrie de factors, malgrat ser un pressupost de contenció, un pressupost on 
les diverses regidories de l'Ajuntament el van gestionar bé, no van estirar més el braç que la màniga, 
es produeixen uns altres factors que són majors ingressos. No majors ingressos d'altres 
administracions, sinó majors ingressos del que seria els impostos i les taxes municipals, no perquè 
s'hagi pujat la pressió fiscal a l'Ajuntament de Granollers, perquè vostès recordaran que en els darrers 
5 anys la pressió fiscal a l'Ajuntament de Granollers el seu increment ha estat 0, de fet el mes que ve 
tornarem a discutir les Ordenances Fiscals que seran vigents el 2017, i ja els hi puc avançar que la 
proposta del Govern serà també que l'increment fiscal a la ciutat de Granollers sigui  0. 



11

Per què es produeix? Home, perquè els padrons municipals s'han comportat millor del que havíem 
previst inicialment, fruit de què l'economia començava a desvetllar, per tant es produeixin uns resultats 
millors que l'any 2015. Malgrat la disminució de transferències corrents d'altres administracions que 
també es va produir el 2015, i que impacta sobre determinats serveis públics que l'Ajuntament de 
Granollers presta, i que la disminució d'ingressos per part del Govern central, o per part del Govern de 
la Generalitat, no s'ha traslladat ni a les famílies, ni a les empreses de la ciutat, el que s'ha redistribuït 
és la despesa d'una altra manera dins de l'Ajuntament, i ha entomat aquesta manca de recursos 
externs els propis recursos de l 'Ajuntament. 

No ha estat necessari, com no ho ha estat en els períodes més impactants de la crisi econòmica, no 
ha estat necessari tancar cap servei a la ciutat de Granollers. També hem pogut fer front, gràcies a 
aquesta situació econòmica de l'Ajuntament, a allò que sempre les empreses que treballen per 
l'ajuntament ens reclamen a nosaltres, i que reclamen a totes les administracions, i és que no 
demorem els pagaments en els proveïdors de l'Ajuntament. Podem certificar que els pagaments de 
l'Ajuntament de Granollers es produeixen no només en temps i forma sinó avançant molt els terminis 
que la pròpia llei ens fitxa, justament per això, perquè sabem que darrere les empreses proveïdores no 
deixen d'haver-hi famílies, treballadors i treballadores que estan o que depenen d'aquestes empreses. 
També aquests marges pressupostaris ens ha servit per augmentar el pressupost del fons de 
contingència, que entre altres coses ha servit, en el pressupost del 2016 això ja no va passar, perquè 
ho vam internalitzar en la despesa corrent de l'Ajuntament, però ens han servit per fer, per dotar els 
Plans de Xoc, vostès recordaran que són aquells Plans que estan destinats a les persones, 
bàsicament, en termes més globals, després hi ha hagut algun altre programa que l'hem anat 
introduint, però en termes globals, a aquelles persones, aquelles famílies, que estan en una situació 
de vulnerabilitat més evident a la nostra ciutat. Fins a l'any 2015 havíem destinat al voltant de 6,6 
milions d'euros als Plans de Xoc, en aquí hem d'incrementar-hi el que s'ha destinat el 2016. 

També ens ha permès millorar la ràtio d'endeutament, l'Ajuntament de Granollers, en el pressupost del 
2015, va baixar l'endeutament que tenia respecte a les entitats financeres, que ens han prestat els 
seus diners per fer front a inversions de l'Ajuntament, el fet d'aquesta millora de la ràtio d'endeutament 
que l'any 2015 va ser de quasi 3,7 milions d'euros, no va ser 3,7 milions d'euros, serveixen entre altres 
coses perquè el fons de maniobra de l'Ajuntament, és a dir, la despesa corrent pugui augmentar en 
l'exercici següent, i serveix per a una altra cosa, perquè la Corporació tingui un marge de maniobra 
també suficient per si cal abordar o cal afrontar una despesa en inversions sobrevingudes . 

Vostès saben que d'aquests 14 milions d'euro i escaig, i mig milió del Patronat del Museu, del 
romanent de tresoreria, degut a la rigidesa de les normatives estatals no podem disposar de tot ell, en 
concret, després d'aplicar les regles pertinents, d'estabilitat pressupostaria, de prudència, etc. que tot 
sovint ens recorda l'Interventor de l'Ajuntament, queden al voltant d'uns 6 milions, això ja els hi vaig 
explicar, en el moment que vam presentar la liquidació, uns 6 milions d'euros de lliure disposició per 
part del romanent de tresoreria per aplicar-ho en l'exercici del 2016, que com vostès saben, el que 
hem aplicat bàsicament ha estat en un programa d'habitatge, que ara no els hi explicaré perquè ja els 
hi hem explicat i se n'ha parlat sovint en aquest hemicicle, per reduir una altra vegada endeutament, 
és a dir, amortitzant alguns crèdits, que en aquests moments estaven fora de mercat, perquè els 
interessos eren molt alts, i per tant preferíem amortitzar-los i que aquests recursos serveixin perquè 
l'any que ve hi hagi més dotació pressupostaria de la despesa corrent i per avançar obres d'inversions 
que estaven el Programa d'Actuació Municipal i que no havien entrat en el pressupost d'inversions 
l'any 2016.

Per tant, bons resultats de l'any 2015, i per acabar aquesta intervenció jo el que vull és agrair la feina 
de gestió dels serveis d'Hisenda de l'Ajuntament de Granollers, també del control de la Intervenció, a 
vegades els que estem en el Govern ens queixem del control de la Intervenció, però jo crec que també 
gràcies a la feina dels serveis d'Hisenda de l'Ajuntament, dels tècnics, i també de la Intervenció tenim 
aquest resultat. I no em podria oblidar en aquesta intervenció, agrair també el mestratge de l'anterior 
Regidora d'Hisenda, perquè el 2015 la gestió del pressupost va ser de la Regidora Aroa Ortego, jo 
crec que també cal reconèixer-li aquesta feina. Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies. Si algun Grup vol intervenir? Per part del Partit Popular? Per part de la CUP? 
El senyor Navarro? La senyora Oliver, endavant, té la paraula. 

Senyora Oliver: Gràcies, bona tarda a tothom, aquests comptes, que inclouen els comptes de la 
Corporació, del Patronat, com bé ha anunciat abans la Secretària, com bé ha recordat el senyor 
Terrades, Granollers Promocions, Granollers Escena, Granollers Audiovisual i Granollers Mercat, com 
bé hem expressat en repetides ocasions, nosaltres des de la Crida-CUP, som partidaris de liquidar 
aquestes societats i empreses públiques municipals i integrar-les directament en l'estructura orgànica 
de l'Ajuntament, com a mecanisme, entenem, d'estalvi econòmic i de millora d'eficiència de la 
transparència municipal, o en tot cas, de facilitar-nos l'estudi per aquesta internalització.

Per altra banda també volem posicionar-nos en aquest sentit, que ningú li passarà per alt que el 
pressupost municipal respon evidentment com no podia ser d'una altra manera, a unes prioritats 
polítiques del Govern, és a dir, que és el Govern, i en això és una lògica aplastant, que és qui decideix 
com i on es destinen els diners que l'Ajuntament recapta, evidentment, i que també és el Govern, i 
això tampoc se'ns escapa, que dins els marges que deixa la llei que no sempre són extraordinaris 
decideix qui i com es paguen aquests impostos. Per tant sí que és veritat, i en això sí que ens reiterem 
que no compartim el model impositiu diguéssim de la ciutat, un model a voltes injust, i que entenem 
que no és sempre del tot equitatiu.

Ja hem expressat a més a més, i amb això acabaré, que no compartim sempre els criteris de 
contractació del govern, això ja és una cosa a bastament coneguda perquè ja ho hem comentat, 
centrats fonamentalment en la qüestió del preu, sense tenir en compte sovint coses que per nosaltres 
són cabdals, com el model de treball, d'empresa i de societat que estem engreixant lògicament amb 
els diners de tots els granollerins i granollerines. Entenem per tant que els números quadrant amb el 
programa de la ciutat del PSC, que evidentment només faltaria, no esperàvem una altra cosa, que els 
comptes no fan més que reflectir aquestes polítiques municipals, i que els seus números quadren amb 
les seves polítiques, i per tant nosaltres faríem altres polítiques i indissolublement tindríem altres 
números. Amb tot, el nostre vot serà una abstenció. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans. Endavant senyor Carmany,

Senyor Carmany: Perdó. Bé nosaltres adalentant el nostre vot també ens abstindrem. Ens abstindrem, 
cert és que es tanca amb un bon romanent de tresoreria, cert és que s'han complert, és un pressupost 
molt social, i per tant, en aquest sentit, també entenem que s'han complert els objectius. Però 
nosaltres una mica, com acabem de comentar, tenim un problema amb les societats municipals, 
nosaltres creiem que la situació d'aquestes societats a l'Ajuntament no és la més òptima, per no dir 
que segurament ens hauríem de plantejar en algun cas tancar alguna. Entenem que aquestes 
societats es van constituir amb la finalitat de millorar l'organització de l'Ajuntament, però entenem que 
l'estructura d'empresa que ara mateix tenim possiblement no són necessàries, perquè estem 
multiplicant la despesa de gestió, i manteniment, actualment aquestes societats han d'estar rebent 
diners constantment de l'Ajuntament, per tant com hem comentat abans podríem valorar la unificació 
d'aquestes societats a dintre l'Ajuntament. És a dir, que no hi haguessin societats, i que es portessin 
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tots els temes des de l'Ajuntament. Sabem que totes aquestes societats municipals no tenen l'objectiu 
de treure beneficis, ja que la majoria dels cops compleixen una funció social, però creiem que com a 
mínim sí que hauríem de trobar la formula o la manera de què, almenys, es mantinguessin per si soles 
i l'Ajuntament no tingués que estar constantment injectant diners, per tant com hem comentat abans, 
ens abstindrem.

Alcalde: Moltes gràcies. Per Esquerra Republicana. Endavant senyor El Homrani,

 
Senyor El Homrani: Moltes gràcies senyor Alcalde. Res, de forma molt breu, estem davant d'un 
tancament, un tancament formal, el que sí que pensem que pot ser interessant, tornar a una reflexió 
que crec que molts hem compartit, i que aquest any las tindrem properes però que pensem que seria 
necessari poder tenir un únic Ple en el qual poguéssim debatre, pressupostos, tancament i 
ordenances fiscals, perquè donaria aquesta possibilitat de tenir aquest debat sobre com s'han utilitzat 
els recursos, de qui manera es prioritzen els recursos, de quina manera tanquem els ingressos i 
despeses, d'una forma molt més clara, per tota la ciutadania.

Pensem que aquest any s'ha fet l'esforç i que segurament ens trobarem amb dos plens únicament 
amb una diferència d'un mes per debatre aquests elements, però crec és necessari i és important, 
perquè quan parlem de recursos públics, parlem d'uns recursos molt valuosos, els quals s'han 
d'administrar d'una manera molt clara, i que ho poguéssim debatre en un únic torn, perquè la 
ciutadania entengués millor les postures i els posicionaments de tots els Grups Municipals, creiem 
que seria un benefici i un benefici declarat de cara als granollerins i granollerines . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió. Endavant senyor Noguera, té la paraula,

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. Molt breu, més que res, si no ho ha entès malament aquest 
regidor, el senyor Terrades comentava que el romanent de tresoreria disponible era de 14.874.000 
euros, quan en realitat és de 13.694.000 euros. La xifra que ell ha significat, és el romanent de 
tresoreria per despeses generals, i allà hi ha uns ajustos finals reservats a la incorporació entre altres 
de romanents de crèdits per operacions corrents, i per operacions de capital. Més que res significar i 
precisar que estaríem parlant d'un romanent d'1.200.000 euros menys del que ell ha dit. I després, ja 
que ha fet aquesta explicació, efectivament amb aquest romanent de tresoreria positiu en aquest 
tancament de la liquidació del pressupost del 2015, doncs d'alguna manera també té lògica, com a 
Govern que ho tractin d'una forma excel·lent, i sempre fent comentaris en relació als deutes que pugui 
tenir l'administració o les administracions, entre elles també la Generalitat. També dir, i en tot cas, 
suggeriríem des del nostre Grup, que aquest full d'estat d'execució resumit també es fes alguna 
explicació, com per exemple, la primera part que és d'operacions corrents, que hi ha impostos 
directes, impostos indirectes, taxes, preus públics, i altres, i transferències corrents, hi ha un total de 
70.379.000 euros de drets liquidats, només hi ha una recaptació líquida de 61.000.000 milions d'euros, 
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i queda un pendent de cobrar de 9.338.000 euros, dels quals hi ha un estat d'execució d'1.780.000 
euros. Estaria bé que s'expliqués també, que d'alguna manera és la gestió municipal que fan vostès. I 
després una mica recollint el que també el que deien altres companys d'altres Grups, les societats 
municipals ja estan mig desfetes, per dir-ho així, o mig traspassades, com a mínim alguns passius 
financers que s'han traspassat a l'Ajuntament de Granollers, com pugui ser la de Granollers 
Promocions. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades aquí acumularà la seva funció com a portaveu i també per 
fer la rèplica com a ponent. Endavant,

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Miri, el romanent de tresoreria per despeses generals és la xifra 
que jo li he donat, i després hi ha tots els aprovisionaments i tots els ajustaments que vostè explica. 
Ara no faré un debat allò, partida per partida, perquè jo crec que avorriríem als ciutadans que avui ens 
acompanyen. La xifra és aquesta, 14.877.777,46 euros, i vostè sap perfectament que en els saldos de 
dubtós cobrament, estem per damunt de les indicacions, és a dir, l'aprovisionament que fa 
l'Ajuntament de Granollers, per via normal, està per sobre del que la Sindicatura de Comptes i el 
Tribunal de Cuentas, recomana a les administracions locals, però no només això, sinó que la nova 
normativa, aquesta tan rígida de l'Estat, el que fa és fent-se aprovisionar, no una, sinó dues vegades, 
dues vegades, aquests possibles saldos, sobretot les partides que no s'han cobrat encara de l'exercici 
anterior. 

Dit això, entrant amb el senyor El Homrani, em proposa una cosa que serà de difícil compliment, jo em 
vaig comprometre l'any passat que en el 2016 poguéssim discutir en un marge més reduït el que 
serien ordenances fiscals i pressupost del 2017, miri, em comprometo que el 2017, ja que no hem 
estat capaços d'ajustar la maquinària de l'Ajuntament, que té les seves complexitats, podrem fer el 
debat d'ordenances i de pressupost tot junt. Ara, no em demani que fem el doble, el triple debat, 
perquè vostè sap, que més enllà de la consolidació i de l'aprovació formal del compte general el mes 
de setembre, el que fa la Corporació, és liquidar, donar compte de la liquidació del pressupost en el 
Ple de març aproximadament, no estarà vostè proposant que, perquè després ha d'anar a exposició 
publica, etc., etc., i consolidar amb les societats, no m'estaran proposant vostès que avancem el debat 
pressupostari al mes de març abril, perquè clar, ja seria allò de "salto mortal sin red debajo" i per tant 
aquesta segona derivada que vostè em plantejava no li puc assumir, l'altra si, i l'any que bé podrem 
discutir les dues coses. 

Pel que fa referencia a les societats municipals que si han referits alguns Grups Municipals, mirin, són 
societats municipals que el 100% del seu capital és públic, és de l'Ajuntament de Granollers, són 
instruments del Govern per la gestió d'alguns equipaments, com el Teatre municipal, o el centre de 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, o Granollers Promocions. Ja m'estranyava que no sortís Granollers 
Promocions, hagués estat bé, hagués estat bé, que després de, ho diré amb suavitat, no se m'enfadi, 
després del que s'ha escrit de Granollers Promocions, i del que en aquest hemicicle, n'hem parlat, ara 
que els resultats de Granollers Promocions i sobretot la valoració dels seus actius, comença a pujar, i 
va haver-hi una època que baixava, i arrossegava les comptes de Granollers Promocions, ara que els 
actius tornen a tenir una valoració, comencen a remuntar, això també ho haguessin pogut reconèixer. 

Jo crec que no és una duplicació, perquè si acabéssim internalitzant tot això en l'estructura de 
l'administració de l'Ajuntament, al personal laboral d'aquestes societats, el que no faríem és 
acomiadar-los, els integraríem, si la normativa ens ho permet, els internalitzaríem dintre de 
l'administració de l'Ajuntament i per tant, la despesa, que és la fonamental, la seguiríem tenint, i a més 
a més, tots els Grups Municipals, a diferència d'altres Ajuntaments, que jo ni entraré ni en sortiré, però 
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en el nostre Ajuntament, tots els Grups Municipals tenen presencia en els Consells d'Administració de 
les societats municipals i per tant poden fer el seguiment i el control d'aquestes societats, i quan es 
presenta el compte general, el compte general no el presenta el servei d'Hisenda, sinó que el presenta 
la Intervenció de l'Ajuntament, vostès tenen a disposició, totes les caixes del que ha estat l'operativa 
de l'Ajuntament, a disposició, no en el despatx del Regidor d'Hisenda de l'Ajuntament, no en el 
despatx del cap d'Àrea de l'Ajuntament, sinó en el despatx del senyor Interventor, que és un òrgan 
independent del Govern, i per tant, qualsevol pot consultar tota l'operativa, és més, tota l'operativa es 
pot consultar on line en aquests moments, només falta entrar en la web de l'Ajuntament, i mirar com 
s'opera en aquesta casa. Per tant, absoluta transparència.

 I una última dada, en el pressupost del 2015, igual que els anteriors, els pressupostos de la crisi, les 
úniques partides pressupostàries que no han baixat són les destinades a polítiques socials, no només 
les dels serveis socials , les polítiques socials, són les úniques que no han baixat en aquests 7 anys de 
crisi profunda, que ha patit aquest país i que ha patit tema la nostra ciutat. I finalment, senyora Oliver, 
aquesta no és una ciutat del PSC que vostè diu, ni un model de ciutat del PSC, el programa electoral 
en què el PSC i l'Alcalde de la ciutat es presenta a les eleccions ha estat validat per la majoria de 
granollerins i granollerines de la ciutat, no és la ciutat del PSC com vostè ha explicat, és una ciutat de 
molta més gent. 

Alcalde: Moltes gràcies. Podem obrir un segon torn, si així ho desitgen. Per part del Partit Popular? 
Algun Grup vol intervenir? Endavant senyor El Homrani per Esquerra. Té la paraula, 

Senyor El Homrani: Senyor Terrades, sóc bastant conscient que estem aprovant el compte general de 
l'exercici 2015, el que he volgut és aprofitar per situar aquest debat que hem tingut molts cops, que 
ajuda a clarificar entorn dels debats econòmics, perquè quan discutim les ordenances i el nou 
pressupost serà el 2017, i ens anirem a dos anys de distància, és entorn d'aquesta necessitat, de què 
un debat únic entorn d'ordenances i de pressupostos facilitarà que la gent ho pugui entendre millor, i 
normalment quan parles d'aquests aspectes és molt fàcil que tots ens perdem, per començar els 
propis regidors, pel qual, és en aquest sentit aquesta voluntat, anoto la seva voluntat, esperem al 2017 
per veure si som capaços de poder tenir aquest debat de forma conjunta. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència? Senyor Terrades vol fer alguna observació per 
cloure? 

Senyor Terrades: Només un apunt, el 2017 podrem debatre conjuntament les ordenances fiscals i el 
pressupost del 2018, no em demani que a més a més hi afegeixi el compte general del 2016, el que 
m'està dient, és que avancem el debat de pressupostos i ordenances com a màxim al mes de 
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setembre, quan hi ha indicadors bàsics per elaborar els pressupostos que segurament encara no els 
tindrem, com és el quadre macroeconòmic que la resta d'administracions que impacten sobre el nostre 
pressupost, Administració general de l'Estat i Govern de la Generalitat, que encara no haurem fet 
l'avançament dels seus pressupostos, i per tant, difícilment, de fet en la confecció del pressupost del 
2017, una mica a les palpentes ja anirem, avançant el debat el mes de novembre, no sé si hi haurà 
Govern d'Espanya, el que si sé és que no hi haurà pressupost i per tant aquestes xifres que tenen un 
impacte molt important sobre el pressupost, despeses de personal, transferències corrents, etc., 
naveguem una mica a vista, per tant, home, que aquest debat no me'l pot demanar, compte general, 
ordenances i pressupost, ja li dic que no el farem, farem el d'ordenances i el de pressupost.

 Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas és el moment de la votació 

S'aprova per majoria absoluta, amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSC-CP (13); i  12 
abstencions  dels Grups Municipals CIU (4), ERC-AG-AM (3), C's (2), CpG-CUP-PA (2) i PP (1).

Alcalde: Passem al punt número 7 senyora Secretària, en el que es tracta de donar compte dels 
nomenaments i contractacions efectuats per procediment de màxima urgència, endavant
 
7777).-).-).-).-DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS EFECTUATS PELDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS EFECTUATS PELDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS EFECTUATS PELDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS EFECTUATS PEL    
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIAPROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIAPROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIAPROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA

Atès que en data 9 de setembre de 2016 es va aprovar la resolució del Regidor d'Hisenda i 
Recursos Humans número E2376/2016 de nomenament pel procediment de màxima urgència.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Donar compte de la Resolució del Regidor d'Hisenda i Recursos Humans núm. E2376/2016 
relativa al nomenament de la senyora Aida Olmo JoséAida Olmo JoséAida Olmo JoséAida Olmo José ,,,,    la part dispositiva de la mateixa és la següent: 

Primer.- Nomenar funcionaria interina a jornada complerta a la Sra. Aida Olmo José com a 
Educadora especial, grup C1, a l'unitat de suport d'educació especial a l'escola Salvador Llobet, 
des del dia 1 de setembre i mentre la senyora Anahí Melero Cantera, romangui en situació de 
baixa per maternitat, donat que és una excepció de les previstes a la resolució d'Alcaldia núm. 
146,
de 17 de febrer de 2012.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa el nomenament de la Sra. Aida Olmo 
José amb una previsió del 1 de setembre de 2016 i fins que la senyora Anahí Melero Cantera 
romangui
de baixa per maternitat, per l'import i la partida que es detalla a continuació:

(AD 1586) J4104/32311/12003: 6.068,70.-€
(AD 1589) J4104/32311/12101: 557,78.-€
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(AD 1593) J4104/32311/16000: 2.109,68.-€

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

Quart. Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes 
des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci 
administratiu i partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar compte de la Resolució del Regidor d'Hisenda i Recursos Humans núm. E2481/2016 
relativa al nomenament de la senyora Elisenda Capdevila SolerElisenda Capdevila SolerElisenda Capdevila SolerElisenda Capdevila Soler ,,,, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent:

Primer. - Contractar a la senyora Elisenda Capdevila Soler, a jornada parcial (26 h setmanals), 
mitjançant la modalitat d'obra o servei determinat, per executar les funcions de vetlladora de 
l'escola municipal Salvador Llobet, amb efectes del dia 9 de setembre de 2016 i fins la finalització 
del curs escolar 2016-2017.

Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la Sra. Elisenda 
Capdevila Soler amb una previsió del dia 9 de setembre de 2016 i fins el 30 de juny de 2017, per 
l'import i la partida que es detalla a continuació:

( AD 1591) J4104/32311/14300: 6.864,06.-€
( AD 1593) J4104/32311/16000: 2.784.44.-€

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

Quart. -  Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents. 
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes 
des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci 
administratiu i partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar compte de la Resolució del Regidor d'Hisenda i Recursos Humans núm. E2480/2016 
relativa al nomenament del senyor Alexis Hortelano ArnichesAlexis Hortelano ArnichesAlexis Hortelano ArnichesAlexis Hortelano Arniches, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent: 

Primer.- Contractar al senyor Alexis Hortelano Arniches, a jornada parcial (15h setmanals), 
mitjançant la modalitat d'obra o servei determinat, per executar les funcions de vetllador de 



18

l'escola municipal del treball, amb efectes del dia 12 de setembre de 2016 i fins la finalització del 
curs escolar 2016-2017.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació del Sr. Alexis Hortelano 
Arniches amb una previsió del dia 12 de setembre de 2016 i fins el 30 de juny de 2017, per 
l'import i la partida que es detalla a continuació: 

(AD 153) J4105/32410/13100: 1.742,40.-€
(AD 154) J4105/32410/16000: 981.52.-€

Tercer. - Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera 
sessió plenària que es celebri.
Quart.- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes 
des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci 
administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.  

Alcalde: Moltes gràcies, és un donar compte per tant estem assabentats d'aquests nomenaments,

L'ajuntament en Ple n'ha pres coneixement

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt numero 8, en el qual 
s'adjudica el contracte de serveis i neteja viària i recollida de residus municipals . Endavant

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

El Regidor senyor Oriol Vila manifesta que no intervindrà en el debat ni en la votació d'aquest punt, 
per motius de la seva activitat professional.

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I    
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A LRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A LRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A LRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A L''''EMPRESA TALHER SAEMPRESA TALHER SAEMPRESA TALHER SAEMPRESA TALHER SA    ,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERISPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERISPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERISPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord del Ple de la Corporació  , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 de febrer de 
2015, es  va iniciar expedient,  autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de 
neteja viària i recollida de residus municipals per un període de 48 mesos,amb possibilitat de pròrroga 
de 24 mesos, per un import màxim de licitació de 17.722.030,25 euros més 1.772.203,02 euros en 
concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 19.494.233,27 euros,  mitjançant procediment obert 
tramitació ordinària, desglossat en:
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 1111er ANYer ANYer ANYer ANY 2222on ANYon ANYon ANYon ANY 3333er ANYer ANYer ANYer ANY 4444t ANYt ANYt ANYt ANY TOTALTOTALTOTALTOTAL

NETEJA  VIÀRIA 2.746.015,37 2.776.975,37 2.776.975,37 2.776.975,37 11.076.941,48

IVA (10%) 274.601,54 277.697,54 277.697,54 277.697,54 1.107.694,15

Subtotal netejaSubtotal netejaSubtotal netejaSubtotal neteja 3333....020020020020....616616616616,,,,91919191 3333....054054054054....672672672672,,,,91919191 3333....054054054054....672672672672,,,,91919191 3333....054054054054....672672672672,,,,91919191 12121212....184184184184....635635635635,,,,63636363
RECOLLIDA 
RESIDUS 1.585.959,61 1.686.376,39 1.686.376,39 1.686.376,39 6.645.088,77

IVA (10%) 158.595,96 168.637,64 168.637,64 168.637,64 664.508,88

Subtotal recollidaSubtotal recollidaSubtotal recollidaSubtotal recollida 1111....744744744744....555555555555,,,,57575757 1111....855855855855....014014014014,,,,03030303 1111....855855855855....014014014014,,,,03030303 1111....855855855855....014014014014,,,,03030303 7777....309309309309....597597597597,,,,65656565
NETEJA VIARIA + 
RECOLLIDA 
RESIDUS 4.331.974,98 4.463.351,76 4.463.351,76 4.463.351,76 17.722.030,25

IVA (10%) 433.197,50 446.335,18 446.335,18 446.335,18 1.772.203,02

TOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTE 4444....765765765765....172172172172,,,,47474747 4444....909909909909....686686686686,,,,93939393 4444....909909909909....686686686686,,,,93939393 4444....909909909909....686686686686,,,,93939393 19191919....494494494494....233233233233,,,,27272727

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:

PLICA EMPRESA DATA 
REGISTRE

NUM. REG.D’ENTRADA

1 CESPA SA 14/05/2015 2015010221
2 L'ARCA DEL MARESME S.L 14/05/2015 2015010330
3 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 14/05/2015 2015010331
4 UTE URBASER-URBACET SL 14/05/2015 2015010332
5 CORPORACIÓN CLD SUTR SL 14/05/2015 2015010374
6 SERVEIS REUNITS SA 14/05/2015 2015010378
7 TALHER SA 14/05/2015 2015010391
8 UTE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 

SA- SERVITRANSFER SL
14/05/2015 2015010394

9 UTE ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 
GESTIÓN SA- GENERAL DE ASFALTOS SL

CORREUS
19/05/2015

2015010797

* La plica núm. 9 es va dipositar en Correus amb data 14,05,2015 , dintre del  termini de presentació 
d'ofertes establert.

Desprès de la corresponent obertura en acte intern del sobre núm. 1 (documentació administrativa), es 
va procedir a l'obertura del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica) en data 29 de maig de 2015. 

En data 5 de juny de 2015, el senyor Jesús Girón Gutsens en representació del sindicat Comisiones 
de BASE (Co.Bas) va presentar amb registre d'entrada 2015012847 al·legacions contra expedient 
licitatori del contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus,demanant el desestiment del 
procediment o subsidiàriament, l' exclusió de la licitació de tots els licitadors que han formulat baixes 
anormals o desproporcionades. 

En data 18 de juny de 2015, les centrals sindicals de COBAS, UGT i tots els treballadors de la neteja 
viària i recollida de brossa de la ciutat de Granollers, demanant que l'òrgan de contractació competent 
acordi desistir del procediment de contractació.

D'acord amb la clàusula III.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es preveu que 
s'apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què l'oferta 
econòmica per la prestació del servei de neteja viària (A1) i/o per la prestació de la recollida de 
residus (A2) es situï per sota de 10 punts percentuals respecte de l'import de licitació anual de cada 
prestació. 

En data 1 de juny de 2015 es va requerir a les empreses apreciades com a ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats: CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, L'ARCA DEL MARESME EI, SLL, VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA, 



20

SERVEIS REUNITS SA, UTE FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS-SERVITRANSFER 
SL i UTE ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN SA-GENERAL DE ASFALTOS SL, 
per les prestacions del servei de neteja viària  (A1)  i servei de recollida de residus (A2). Totes les 
empreses van presentar la justificació requerida dins el termini establert .

D'acord amb l'informe emès per el Director dels Serveis de Manteniment de Ciutat i Mobilitat i el Cap 
del Servei de Serveis i Manteniment,el qual s'adjunta al present acord, i acceptat per la Mesa de 
Contractació de data 18 d'abril de 2016, es proposa motivadament excloure a les empreses CESPA, 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, L'ARCA DEL MARESME EI, SLL, 
VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA, SERVEIS REUNITS SA, UTE FOMENTO 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS-SERVITRANSFER SL i UTE ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN SA-GENERAL DE ASFALTOS SL,.

En data 5 de maig de 2016 el Director dels Serveis de Manteniment de Ciutat i Mobilitat i el Cap del 
Servei de Serveis i Manteniment,ha emès un informe tècnic de valoració del sobre número 2, tot 
aplicant les fórmules establertes en la clàusula III .4:

1111.-.-.-.-    OFERTA ECONÒOFERTA ECONÒOFERTA ECONÒOFERTA ECONÒ MICAMICAMICAMICA::::

AAAA....1111    Servei neteja viàriaServei neteja viàriaServei neteja viàriaServei neteja viària                 ((((fins afins afins afins a     40404040    puntspuntspuntspunts))))

PLICA EMPRESA Import Puntuació
4 UTE Urbaser SA-Urbacet SL 2.499.277,83 40,000
5 Corporación CLD Surt SL 2.499.308,69 39,996
7 Talher SA 2.499.277,83 40,000

AAAA2222....    Servei recollida de residusServei recollida de residusServei recollida de residusServei recollida de residus     ((((    fins afins afins afins a     24242424    puntspuntspuntspunts))))

PLICA EMPRESA Import Puntuació
4 UTE Urbaser SA-Urbacet SL 1.517.738,75 24,000
5 Corporación CLD Surt SL 1.517.757,49 23,997
7 Talher SA 1.517.738,75 24,000

2222.-.-.-.-    MILLORA EN EL SERVEI DE RENTAT DE CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL INTERNAMILLORA EN EL SERVEI DE RENTAT DE CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL INTERNAMILLORA EN EL SERVEI DE RENTAT DE CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL INTERNAMILLORA EN EL SERVEI DE RENTAT DE CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL INTERNA    
I EXTERNA AMB CAMIÓ ESPECÍFIC A TAL EFECTEI EXTERNA AMB CAMIÓ ESPECÍFIC A TAL EFECTEI EXTERNA AMB CAMIÓ ESPECÍFIC A TAL EFECTEI EXTERNA AMB CAMIÓ ESPECÍFIC A TAL EFECTE     ((((fins afins afins afins a     6666    puntspuntspuntspunts):):):):

PLICA EMPRESA Puntuació
4 UTE Urbaser SA-Urbacet SL 6
5 Corporación CLD Surt SL 6
7 Talher SA 6

3333.-.-.-.-     MILLORA EN EL NOMBRE DE CONTENIDORS DE CÀRREGA LAT ERAL DEDICATS A LA 
RECOLLIDA DE LA FORM INSTAL·LATS AL CARRER.(FINS A 10 PUNTS)

PLICA EMPRESA Puntuació
4 UTE Urbaser SA-Urbacet SL 10
5 Corporación CLD Surt SL 10
7 Talher SA 10

4.- MILLORA EN EL NOMBRE DE CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL DEDICATS A LA 
RECOLLIDA DE LA RESTA INSTAL·LATS AL CARRER. (FINS A 10 PUNTS)

PLICA EMPRESA Puntuació
4 UTE Urbaser SA-Urbacet SL 10
5 Corporación CLD Surt SL 10
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7 Talher SA 10

5.- MILLORA EN EL NOMBRE D’HORES DEDICADES A NETEGE S EN PLANS ESPECIALS. (FINS 
A 10 PUNTS)

PLICA EMPRESA Puntuació
4 UTE Urbaser SA-Urbacet SL 10
5 Corporación CLD Surt SL 10
7 Talher SA 10

Total puntuació :

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA....1111    Servei netejaServei netejaServei netejaServei neteja     
viàriaviàriaviàriaviària     

AAAA2222....    ServeiServeiServeiServei     
recollida derecollida derecollida derecollida de     

residusresidusresidusresidus     

MilloresMilloresMilloresMillores TotalTotalTotalTotal

4 UTE Urbaser SA 
-Urbacet SL

40,000 24,000 36,00 100,000

5 Corporación CLD Surt 
SL

39,996 23,997 36,00 99,993

7 Talher SA 40,000 24,000 36,00 100,000

Atès que les ofertes de  UTE URBASER SA -URBACET SL,     CORPORACION CLD SURT,SL i 
TALHER,SA     han obtingut la mateixa puntuació, s’haurà d’aplicar el previst a la clàusula III.4 del 
PCAP en el sentit que “En cas d’igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a 
l’adjudicació d’aquest contracte aquelles empreses públiques o privades que hagin acreditat, en el 
moment de demostrar la seva solvència tècnica, un número de treballadors amb discapacitat superior 
al 2%”.

Les empreses que es troben en situació d'empat són: UTE URBASER SA-URBACET SL i TALHER 
SA. A tals efectes, presenten:

 UTE Urbaser SA- Urbacet SL presenta declaració responsable on indiquen:�

- La plantilla total d'URBASER SA està constituïda per 10.568 treballadors, dels quals 232 són 
discapacitats fixes, el qual representa un 2,19 % respecte del total de la plantilla.
- La plantilla total d'URBACET SL està cosntituïda per 131 treballadors, dels quals 84 són 
discapacitats fixes, el que representa un 64,12 % respecte del total de la plantilla.

En aquest cas, a falta de previsió legal en aquesta matèria, es computa en base al total de la plantilla 
de les dues empreses que conformen una UTE.

La plantilla acumulada total de la UTE es de 2,95%, d'acord amb la qüestió tractada en la resolució 
número 158/2011 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, on es fa la 
interpretació en el sentit de computar elcomputar elcomputar elcomputar el    %%%%    de treballadors discapacitats sobre la plantilla total dede treballadors discapacitats sobre la plantilla total dede treballadors discapacitats sobre la plantilla total dede treballadors discapacitats sobre la plantilla total de    
llll''''empresa corresponentempresa corresponentempresa corresponentempresa corresponent,,,,    qualsevol que sigui el nombre de centres de treball dqualsevol que sigui el nombre de centres de treball dqualsevol que sigui el nombre de centres de treball dqualsevol que sigui el nombre de centres de treball d''''aquella i qualsevolaquella i qualsevolaquella i qualsevolaquella i qualsevol    
que sigui la forma de contractació laboral que vinculi als treballadors de lque sigui la forma de contractació laboral que vinculi als treballadors de lque sigui la forma de contractació laboral que vinculi als treballadors de lque sigui la forma de contractació laboral que vinculi als treballadors de l''''empresaempresaempresaempresa     i reafirmat per 
l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei General de dret de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social , regula la quota de 
reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat , que diu el següent:

“1. Les empreses públiques i privades que tinguin un nombre de 50 o més treballadors vindran 
obligades a que d'entre ells, almenys, el 2 per 100 siguin treballadors amb discapacitat. El còmput 
esmentat anteriorment es realitzarà sobre la plantilla total de l'empresa corresponent, qualsevol que 
sigui el nombre de centres de treball d'aquella i qualsevol que sigui la forma de contractació laboral 
que vinculi als treballadors de l'empresa. Igualment s'entendrà que estaran inclosos en aquest còmput 
els treballadors amb discapacitat que es trobin en cada moment prestant serveis a les empreses 
públiques o privades, en virtut dels contractes de posada a disposició que les mateixes hagin celebrat 
amb empreses de treball temporal.”

L'empresa TALHER SA presenta declaració responsable del nombre de treballadors amb �
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discapacitat a la seva plantilla, presenta un percentatge del 5,56 %.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 5 de maig de 2016, i per tot 
l'exposat proposa: 

- Desestimar les al.legacions presentades per el sindicat Comisiones de BASE (Co.Bas) i les centrals 
sindicals de COBAS i UGT, donat que no es donen els supòsits recollits en l'article 155 del TRLCSP 
per desestiment del procediment de licitació i que es donen per justificades en els punts posteriors .

- Excloure les propostes presentades per les empreses que es relacionen atès que no podran ser 
complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, d'acord amb 
l'informe tècnic adjunt en el present acord: CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS AUXILIARES SA, L'ARCA DEL MARESME EI SL, VALORIZA SERVICIOS 
MEDIAMBIENTALES SA, SERVEIS REUNITS SA, UTE FOMENTO CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS-SERVITRANSFER SA i UTE ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA y de GESTION 
SA- GENERAL DE ASFALTOS SL.

- Adjudicar el contracte de serveis per la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus de 
l'Ajuntament de Granollers a l'empresa TALHER SA amb NIF A-08602815 per un import màxim de 
3.898.777,48 més 389.877,75 euros en concepte d'IVA, per al primer any de contracte, i de 
4.017.016,58 euros més 401.701,66 euros en concepte d'IVA per al segon i posteriors, és a dir per un 
import total màxim per al període executiu de 15.949.827,22 euros més 1.594.972,73 euros en 
concepte d'IVA,fent un total de 17.544.799,95 euros, d'acord amb el desglossament següent :

2016 2017 2018

Concepte base imp. IVA Total base imp. IVA Total base imp. IVA Total
Recollida 
domiciliaria 

21.7672,96 21.767,30 239.440,26 884.474,03 88.447,40 972.921,43 925.820,64 92.582,06 1.018.402,70

Recollida 
comercial

139.167,96 13.916,80 153.084,76 565.483,39 56.548,34 622.031,73 591.918,11 59.191,81 651.109,92

Treballs 
neteja viària

617.853.46 61.785,35 679.638,81 2.478.379,83 247.837,98 2.726.217,81 2.499.277,83 249.927,78 2.749.205,61

Total 974.694.38 97.469,45 1.072.163,83 3.928.337,25 392.833,72 4.321.170,97 4.017.016,58 401.701,65 4.418.718,23

2019 2020 Total

Concepte base imp. IVA Total base imp. IVA Total base imp. IVA Total
Recollida 
domiciliaria 

925.820,64 92.582,06 1.018.402,70 694.365,48 69.436,55 763.802,03 3.648.153,75 364.815,38 4.012.969,13

Recollida 
comercial

591.918,11 59.191,81 651.109,92 443.938,58 44.393,86 488.332,44 2.332.426,15 233.242,62 2.565.668,77

Treballs 
neteja viària

2.499.277,83 249.927,78 2.749.205,61 1.874.458,37 187.445,84 2.061.904,21 9.969.247,32 996.924,73 10.966.172,05

Total 4.017.016,58 401.701,65 4.418.718,23 3.012.762,44 301.276,25 3.314.038,69 15.949.827,22 1.594.982,73 17.544.809,95

En data 11 de maig de 2016 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, va requerir a l'empresa TALHER SA. amb CIF A-08602815 a presentar la 
documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

L'empresa TALHER SA  va presentar la documentació requerida amb data 19 de maig de 2016, 
complint els requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, però 
simultàniament, en data 13 de maig de 2016 l'empresa FOMENTO CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS,SA i l'empresa SERVITRANSFER, SL, van interposar recurs especial en matèria de 
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, contra l'acord de la Mesa de 
Contractació de justificació de les baixes temeràries presentades, de data 18 d'abril de 2016, pel qual 
s'exclou a l'empresa UTE FCC SA-SERVITRANSFER,SL que van concórrer a la licitació amb 
compromís d'unió temporal d'empresaris (UTE), sol·licitant s'adopti la mesura cautelar de suspensió 
del procediment de contractació fins que es dicti la resolució del recurs .

Amb data 2 de juny de 2016 l'alcalde va dictar la resolució de suspendre la licitació del contracte de 
serveis de neteja viària i recollida de residus de Granollers, d'acord amb la resolució del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic de data 25 de maig de 2016.
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A la vista de la nova situació, el regidor de Serveis, Mobilitat i Via Pública, va dictar la resolució de 
retornar la fiança definitiva dipositada per l'empresa TALHER,SA de 797.491,36 euros  amb data  9 de 
juny de 2016.

Amb data  9 de juny de 2016, l'empresa L'ARCA DEL MARESME, EMPRESA INSERCIÓ, SLL va 
interposar un nou recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes, 
contra l'acord de la Mesa de contractació, sol.licitant la nul·litat de l'exclusió de la seva oferta 
presentada.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va dictar la resolució 82/2016 de data 5 de juliol de 
2016 en la qual va desestimar el recurs interposat per l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS,SA i l'empresa SERVITRANSFER,SL contra l'exclusió de l'oferta presentada en la 
licitació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus municipal de l'Ajuntament de 
Granollers (Exp. 11/15).

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va dictar la resolució 96/2016 de data 12 de juliol 
de 2016 en la qual va desestimar el recurs interposat per l'empresa  L'ARCA DEL MARESME, 
EMPRESA INSERCIÓ, SLL contra l'acord de la Mesa de contractació d'exclusió de l'oferta presentada 
en la licitació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus municipals de l'Ajuntament 
de Granollers (Exp. 11/15)

En data 5 de setembre de 2016, la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de 
la Mesa de Contractació, va requerir a l'empresa TALHER,SA amb CIF A-08620815 a presentar 
novament la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

L'empresa TALHER,SA ha dipositat novament la fiança definitiva per import de 797.491,36 euros 
(CV12016000051402) i ha aportat la resta de documentació requerida, complint els requisits previstos 
en el Plec de clàusules administratives particulars .

D'acord amb l'informe tècnic emès de data  14 de setembre de 2016 i donades les circumstàncies en 
la tramitació d'aquesta adjudicació, la Mesa de Contractació proposa  re-distribuir els imports i 
anualitats inicialment proposats en l 'informe anterior de data 5 de maig de 2016 segons detall establert  
en la part dispositiva.

Atès que la clàusula  X.2. apartat f) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 1.500,00 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

Assumpte: "Licitació del contracte de serveis  de neteja viària i recollida de residus de Granollers "
Diari Oficial: Inserció al BOE  núm.69 de data 21 de març de 2015 per import de 866,48  euros�

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 23 de març de 2015 per import de 219,30 euros�

        Liquidació: Núm.2015020018389L de data 23 de març de 2015 
       TOTALTOTALTOTALTOTAL                 1.085,781.085,781.085,781.085,78    euroseuroseuroseuros

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

Article 16 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic,  pel que fa als contractes de serveis subjectes a regulació 
harmonitzada.

Article 151 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Article 153 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa a la notificació de l'adjudicació del contracte.
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Article 154 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la formalització del contracte .

Article 156 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

Resolució número 158/2011 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals .�

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei �

General de dret de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Resolucions números 80/2016  i 96/2016 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic�

Nombrosa Jurisprudència i doctrina enumerada en els diferents informes tant dels tribunals de �

recursos contractuals com dels diferents òrgans consultius contractuals .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Desestimar les al·legacions presentades per el sindicat Comisiones de BASE (Co.Bas) i les 
centrals sindicals de COBAS i UGT, donat que no es donen els supòsits recollits en l'article 155 del 
TRLCSP per desestiment del procediment de licitació i que es donen per justificades en els punts 
posteriors del present acord.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Excloure les propostes presentades per les empreses que es relacionen atès que no podran 
ser complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, d’acord 
amb els antecedents i fonaments de dret anteriorment invocats:

 Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares ,SA (Plica núm.1).

 L'Arca del Maresme EI SLL (Plica núm.2).

 Valoriza Servicios Mediambientales SA (Plica núm.3).

  Serveis Reunits SA (Plica núm.6)

  UTE Fomento Construcciones y Contratas–Servitransfer SL (Plica núm.8)

 UTE Ascan Empresa Constructora y de Gestión,SA–General de Asfaltos SL (Plica 
núm.9).

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acceptar la resolució número 80/2016 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
en la que es desestima  el recurs especial en matèria de contractació interposat per les empreses 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA i SERVITRANSFER,SL contra l'exclusió de 
l'oferta presentada en el procediment licitatori i acceptar la resolució número 96/2016 del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic en la que es desestima el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per l'empresa L'ARCA DEL MARESME, EMPRESA INSERCIO, SLL contra 
l'exclusió de l'oferta presentada en el procediment licitatori.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Adjudicar a l’empresa TALHER,SA, amb NIF A-08602815 el contracte per a la prestació  del 
servei de neteja viària i recollida de residus municipals (fracció resta,FORM i voluminosos) de  
Granollers, per un període de 48 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, amb efectes 
des de l'1 de febrer de 2017, per l’import màxim de 3.898.777,48€ més 389.877,75€ en concepte d’Iva, 
per al primer any de contracte,  i de 4.017.016,58€ més 401.701,66€ en concepte d’Iva per al segon i 
posteriors, és a dir, per un import total per al període executiu de 15.949.827,22€ més 1.594.982,73€ 
en concepte d’Iva, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats i les següents anualitats  :

2017 (febrer a desembre) 2018 2019

Concepte base imp. IVA 10% Total base imp. IVA 10% Total base imp. IVA 10% Total
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Recollida 
domiciliaria 

798.134,18 79.813,42 877.947,60 921.226,57 92.122,66 1.013.349,23 925.820,64 92.582,06 1.018.402,70

Recollida 
comercial

510.282,50 51.028,25 561.310,75 588.980,92 58.898,09 647.879,01 591.918,11 59.191,81 651.109,92

Treballs 
neteja viària

2.265.462,68 226.546,27 2.492.008,95 2.496.955,83 249.695,58 2.746.651,41 2.499.277,83 249.927,78 2.749.205,61

Total 3.573.879,36 357.387,94 3.931.267,30 4.007.163,32 400.716,33 4.407.879,65 4.017.016,58 401.701,65 4.418.718,23

2020 2021 (gener) Total

Concepte base imp. IVA 10% Total base imp. IVA 10% Total base imp. IVA 10% Total
Recollida 
domiciliaria 

925.820,64 92.582,06 1.018.402,70 77.151,72 7.715,17 84.866,89 3.648.153,75 364.815,38 4.012.969,13

Recollida 
comercial

591.918,11 59.191,81 651.109,92 49.326,51 4.932,65 54.259,16 2.332.426,15 233.242,62 2.565.668,77

Treballs 
neteja viària

2.499.277,83 249.927,78 2.749.205,61 208.273,15 20.827,32 229.100,47 9.969.247,32 996.924,73 10.966.172,05

Total 4.017.016,58 401.701,65 4.418.718,23 334.751,38 33.475,14 368.226,52 15.949.827,22 1.594.982,73 17.544.809,95

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Liquidar a l'empresa TALHER SA. la quantitat de 1.085,78 euros, en concepte de despeses 
de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del 
servei  de neteja viària i recollida de residus municipals (fracció resta,FORM i voluminosos) de 
Granollers. Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte   ES06 
0081-5197-5400-0101-2504 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i 
enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es 
podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a.planta de Granollers, en el termini de 
quinze dies.

SESÈSESÈSESÈSESÈ....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini màxim de 5 dies 
naturals posteriors als 15 dies  hàbils comptats  des d'aquesta notificació, previ al pagament de la 
corresponent taxa (86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars,clàusula x.2  apartat  g).

SETÈSETÈSETÈSETÈ.  Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes 
de l'Ajuntament de Granollers.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....     Publicar aquest acord d'adjudicació  del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del 
contractant ,  en el BOPB, en el BOE  i en el DOUE, d'acord al que estableix l'article 154 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic.

DESÈDESÈDESÈDESÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1,  un cop transcorreguts dos mesos comptadors des de la 
recepció de la notificació d'aquest acord,  per les dependències del Servei de Contractació i Compres 
d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

ONZÈONZÈONZÈONZÈ....            Confeccionar els documents comptables corresponents a nom de l'empresa adjudicatària 
pels imports indicats  i aplicacions pressupostàries que a continuació es detallen  :

Aplicació pressupostaria 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
J3110.16210.22700 1.388.230,10 1.602.330,15 1.610.320,81 1.610.320,81 134.193,40 6.345.395,27
J3110.16310.22700 2.492.008,95 2.746.651,41 2.749.205,61 2.749.205,61 229.100,47 10.966.172,05
Total 3.880.239,05 4.348.981,56 4.359.526,42 4.359.526,42 363.293,87 17.311.567,32

DOTZÈDOTZÈDOTZÈDOTZÈ....    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Segovia com a Regidor de Serveis farà la presentació de la 
proposta. Endavant senyor Segovia, 

Senyor Segovia: Gracias Alcalde y buenas tardes a todas y todos los aquí presentes. Creo que 
entenderán si les digo que  que para mí, esta sesión plenaria de hoy, es una sesión que esperaba 
desde hace ya muchos meses. Y estoy seguro que para algunos de ustedes también. Efectivamente, 
diecinueve son los meses transcurridos desde que iniciamos en el mes de febrero de 2015, esta 
carrera de obstáculos en la que se ha convertido la licitación del contrato más importante de este 
Ayuntamiento como es el de la recogida de residuos y limpieza viaria de  la ciudad. Y aún más si le 
sumamos los 17 meses que transcurrieron cuando empezamos a elaborar los primeros pliegos, allá 
por el 2013. Es por esto, que pienso que después de tanto tiempo transcurrido, no está de más 
recordar aunque sea de manera breve, o quizá no tan breve, las principales características del nuevo 
contrato. Y espero no aburrirles demasiado.

En primer lugar, recordar que es un contrato de servicios. Por lo que la contraprestación económica es 
por el servicio prestado. La duración prevista es de 4 años, como decía la señora Secretaria, 
prorrogables si se considera oportuno por 2 años más a partir de la fecha de formalización del 
contrato.  El coste previsto de licitación para los 4 años era en el inicio de la licitación de 
19.494.233'37 euros. El importe máximo de modificación que permite el contrato es el  12% del importe 
de adjudicación, unos dos millones. No procede durante este tiempo aplicar ninguna revisión de 
precios. El porcentaje máximo de baja a partir del cual la considerábamos como temeraria es del 10% 
respecto al importe de licitación.  Y finalmente, en el supuesto caso de que hubiese empate entre las 
diferentes ofertas presentadas, la opción a tener en cuenta para el desempate sería la aplicación del 
porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la empresa .

En lo que realmente importa, y veremos, la actuación en la calle, respecto a las mejoras que este 
nuevo contrato exige respecto al actual, y que se hayan recogidas en el pliego técnico serían: 
Respecto al servicio actual de limpieza viaria :
Se aumenta el número de sectores de limpieza, pasando de de 17 a 25, disminuyendo así la superficie 
de cada uno, ayudando así a que sea posible finalizar los recorridos, cosa que a día de hoy nos 
comporta múltiples dificultades.
Se incrementa la limpieza con agua incorporando 3 baldeadoras adicionales (2 sobre vehículo 
eléctrico y 1 de combustión).
Se incrementa el barrido automatizado con 3 barredoras adicionales de 2 metros cúbicos. Y una 
barredora adicional de más de 2 metros cúbicos.
Se aumenta la cobertura horaria del servicio, la de los días festivos y las actuaciones sobre los 
polígonos industriales de la ciudad.
Se incrementa la dotación en previsión de los servicios especiales para acontecimientos deportivos y 
culturales.

Y respecto al servicio actual de recogida de residuos, importante destacar que: 
Se reduce un día de recogida lateral de fracción RESTO, pasando así de 6 días a 5. Y quedando así 1 
ruta nocturna y 2 diurnas de recogida de carga lateral.
Los miércoles, que sería el día en que no se haría la recogida, se incorpora un servicio de repaso de 
las tres rutas de Carga Lateral. Para ello será necesario que la empresa adjudicataria incorpore al 
servicio  2 camiones de carga lateral de 25 metros cúbicos y un camión bicompartimentado de 14 
metros cúbicos.
El contratista también tendrá la obligación de cambiar 15 contenedores de 3.200 litros de carga lateral 
cada año.
Así mismo, se aumenta la capacidad para la fracción orgánica. Con la sustitución allá donde también 
se produce la recogida lateral de la fracción resto, de todos los contenedores, los marrones actuales 
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de 400 litros por 300 contenedores de 2.200 litros de capacidad.
Se aumenta la recogida de muebles y voluminosos pasando de 3 a 5 días a la semana. Siendo uno de 
estos días el sábado.
Y finalmente se incorporan 3 nuevas tractoras eléctricas con las correspondientes plataformas que tan 
buen resultado han dado en la illa peatonal.

Estos eran los requerimientos que constaban en el pliego técnico.  Y también se incluían una serie de 
mejoras para que las empresas pudiesen obtener mayor puntuación, y que ellas podían ofrecer. 
Tengo que decirles que todas las ofertas han ido al máximo. Así, la empresa adjudicataria además de 
lo ya explicado, se compromete a:
6 limpiezas adicionales al año de contenedores de la fracciones resto y orgánica .
La renovación de 100 contenedores al año de carga lateral de 2.200 litros para la orgánica.
Renovación de 100 contenedores al año de carga lateral de 3.200 litros para  fracción resto.
Y 100 horas anuales extras de mano de obra y maquinaria para planes especiales. 
Esto quiere decir que los 4 años de duración del contrato renovaremos el 100% de los contenedores 
de la ciudad.

Estas condiciones eran las que recogían los pliegos de condiciones, y que una vez aprobados, se 
procedió al plazo de presentación de ofertas. Que finalizado este, un total de 9  empresas fueron las 
que se presentaron a la licitación:
La empresa CESPA.
L'ARCA DEL MARESME S.L.
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
UTE URBASER-URBACET S.L.
CORPORACION CLD S.L.
SERVEIS REUNITS S.A.
TALHER
UTE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS – SERVITRANSFER
Y por último,UTE ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTION S.A.- GENERAL DE 
ASFALTOS S.L.

Después de analizar estas ofertas, 6 de las empresas presentaron unas ofertas económicas por 
debajo del límite del 10% establecido en el pliego para la consideración de baja temeraria. En 
concreto, estas empresas son:
CESPA que presenta una baja del 16'82%
L'ARCA DEL MARESME S.L. que presenta una baja del 15%
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. Con una del 12'89%
SERVEIS REUNITS S.A. Con una del 11'05%
UTE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS – SERVITRANSFER Con una del 10'51%
UTE ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTION S.A.- GENERAL DE ASFALTOS S.L. 
Que presenta una baja del 17'65%

Las consideraciones generales según la legalidad vigente que se han de tener en cuenta para 
desestimar unas ofertas con baja temeraria, son:
Que los licitadores han de justificar la baja temeraria, leo textualmente: en base a soluciones técnicas 
aportadas. Condiciones excepcionalmente favorables para la prestación. Originalidad de las 
soluciones. Respeto de las condiciones de trabajo vigentes o la posible obtención de una ayuda del 
Estado.

Analizadas por los servicios técnicos las justificaciones adicionales requeridas a estas empresas, la 
Mesa de Contratación estimó que:
Sobre la documentación presentada, en muchos casos hacían referencia a conceptos indefinidos y 
muy genéricos. No aportando las explicaciones necesarias respecto a aspectos económicos que 
obligaban a la realización de deducciones o suposiciones .
No habían documentos resumen donde se concretasen  los ahorros que suponían las condiciones 
excepcionalmente favorables que les permitiese realizar una baja económica tan importante .
Existían contradicciones entre lo que afirmaban y la cuantificación de las justificaciones en aspectos 
tan relevantes como el respeto al convenio laboral, la subrogación de la plantilla o la cuantificación de 
los costes derivados de la implantación de las mejoras que recoge el Pliego .
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Teniendo en cuenta que los pliegos técnicos y administrativos están configurados como un pliego 
cerrado, una obligación central es el coste de la mano de obra, por lo que su posible anormalidad en 
la oferta debería estar suficientemente justificada.
Los pliegos elaborados como exige la ley de contratos, fueron aceptados por los licitadores y no 
tuvieron impugnaciones en lo referente a la subrogación de personal, ni al coste de la mano de obra, 
ni en cualquier otro concepto.
El hecho de que las mejoras no puedan representar un mayor coste para el Ayuntamiento no significa 
que no se tengan que considerar como parte de los costes de la empresa.
Y por último, un concepto, importante,  como es el absentismo, una partida esencial en un contrato, 
donde la mano de obra es el coste principal, ha sido calculada de cara al precio de licitación en base a 
diversas fuentes  y responde al absentismo real que ha sufrido el actual adjudicatario del contrato . Por 
eso entendemos que todas las desviaciones a la baja que han presentado estas ofertas habían de 
estar suficientemente justificadas.

Durante este proceso, como leía la señora Secretaria, también se produjeron unas alegaciones por 
parte de los Sindicatos con representación en la empresa en el que solicitaban o que desistiésemos 
del proceso licitatorio o que excluyésemos a las empresas que formulaban ofertas temerarias, ya que 
entendían (en algunos casos en coincidencia con nuestras apreciaciones), que sería incompatible la 
oferta presentada con el mantenimiento de las actuales condiciones laborales .

Como saben, posteriormente dos empresas (por un lado la UTE formada por FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS Y SERVITRANSFER y por otro L’ARCA DEL MARESME)  
presentaron un recurso al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público contra su exclusión  .  
Esto provocó que en decisión comunicada por el Tribunal tan sólo dos días antes de la fecha en la que 
teníamos previsto adjudicar este contrato que era en el pasado pleno del mes de junio, este se 
suspendiese automáticamente. 
Posteriormente, a mediados del mes de julio, el Tribunal emitió su veredicto desestimatorio de los 
argumentos presentados por las empresas. 
Por tanto podíamos seguir adelante, que no es otra cosa que valorar las tres ofertas restantes.

Pero con las incidencias que he explicado y como en una buena película de suspense, de la 
valoración de las ofertas aceptadas, resultaba que existía un empate entre dos de ellas, la  UTE 
URBASER-URBACET SL  y  la empresa TALHER SA.

La intriga ya se la ha desvelado la señora Secretaria lo acaba de anunciar, y el spolier que hizo el 
Grupo Municipal de la Crida CUP en le pleno del estado de la ciudad de la semana pasada y un medio 
de comunicación se hizo eco, por lo tanto no  hay secreto. Aún así seguiré con el relato.
Con el objetivo de dirimir el empate se recurre, como marcaban los pliegos de condiciones,  al artículo 
III.4  que dice: “En caso de igualdad en las proposiciones presentadas, tendrán preferencia en la 
adjudicación de este contrato, aquellas empresas públicas o privadas que dispongan de mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla .”
Así, con el aval a nuestro trabajo por parte del Tribunal, y llegados a este punto,  abordamos lo que en 
principio debería ser el último trámite de este concurso. Y lo digo en condicional, porque visto lo visto, 
ya no me atrevo a afirmar nada de manera definitiva.
Este último trámite debe ser  adjudicar a la empresa TALHER SA, como ha dicho la señora Secretaria,  
ya que con un 5,56% de personas con discapacidad en su plantilla es la empresa que ha presentado 
la mejor oferta económica con un 10% de baja sobre el precio de licitación, concretamente 
17.544.809,95€ en cuatro años, y una propuesta de máximos en todas y cada una de las mejoras que 
he explicado con anterioridad.
No quisiera acabar mi intervención sin agradecer a todas las empresas que han presentado sus 
ofertas, su interés en prestar sus servicios en nuestra ciudad.
Agradecer también a la empresa Urbaser, la concesionaria durante todos estos años, y los meses que 
aún quedan hasta que el traspaso sea efectivo, su implicación y su profesionalidad.
Especialmente con su responsable del servicio, Antonio Belmonte al frente y con el hago extensivo a 
todo el equipo que dirige.
Ojalá, y este es mi deseo que con la nueva empresa, sea tan fácil y fluida la relación que 
empezaremos como la que hemos mantenido con la empresa Urbaser hasta el momento. Y no dudo 
de que seguirá siendo así hasta el último día.

También mi agradecimiento por el excelente trabajo realizado a todo el personal de los diferentes 
servicios implicados en este larguísimo proceso. Al personal del Servei de contractació, a la 
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intervención municipal, a los Servicios Jurídicos y a Secretaría.  Y me van a permitir que me refiera de 
manera muy especial al personal que conforma el área que dirijo, como es la de Serveis Municipals. 
Unos profesionales que hacen que las dificultades del día a día parezcan menores de lo que son, que 
dedican toda su capacidad para superar todos los desafíos con los que nos sorprenden cada dia y que 
hemos de abordar. Un grupo de personas que hace que cada día me sienta más orgulloso de formar 
parte de ese equipo.

Acabo, no sin recordar algo que durante el Pleno del Estado de la ciudad de la semana pasada ya se 
refirió el Alcalde: Destinaremos más recursos, nos dotaremos de más servicios, pero si no existe una 
colaboración conjunta, entre empresa y ciudadanía, y que esta sea proactiva y colaboradora en la 
limpieza de la ciudad, denunciando aquellos hechos incívicos, no conseguiremos la ciudad que 
deseamos y perseguimos. Debemos interiorizar que la limpieza de la ciudad es cosa de todas y todos 
y empieza por uno mismo. Y como ya me han escuchado decir en alguna ocasión, no es más limpio 
quien más limpia, sino quien menos ensucia. Gracias. 

Alcalde: Moltes gràcies, obrim torn d'intervencions, per part del Partit Popular, senyor Moya el seu 
portaveu té la paraula, endavant, 

Senyor Moya: Gràcies senyor Alcalde. Bona nit a tots i totes. Primero para comenzar quería agradecer 
a Juanma el trabajo realizado, el tono y la disposición que ha tenido siempre con nosotros a la hora de 
poder dialogar y expresar nuestras inquietudes con el. Todo y que esto comenzó antes de que 
nosotros estuviéramos como regidores en este Consistorio. Decir que, adelantar que votaremos a 
favor, siempre hemos dicho que venimos aquí a sumar y a hacer una oposición constructiva, y 
creemos que lo que toca ahora es poder adjudicar de una vez por todas el servicio de la limpieza, que 
por otro lado es uno de los servicios mas importantes que tiene esta ciudad, y a partir de ahí, como 
bien decía, trabajar, fiscalizar, e intentar sumar entre todos para tener el mejor servicio, y el servicio 
que se merece esta ciudad. Gracias. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP té la paraula el senyor Navarro, endavant.  

Senyor Navarro: Bé, en primer lloc ens sumen també a les felicitacions pel treball que fan els 
professionals de la casa a aquest respecte. Voldríem manifestar des de la Crida per Granollers CUP el 
nostre vot totalment contrari a aquesta adjudicació. Voldria fer quatre consideracions al respecte. La 
primera seria doncs que hem de tenir tots i totes clar que TALHER és una empresa del senyor 
Florentino Pérez, que l'anterior també era una empresa del senyor Florentino Pérez, que l'anterior 
empresa URBASER l'octubre del 2015 va tenir la seva seu registrada, i el director detingut pel cas del 
3%, que hi ha hagut diverses anomalies que s'estan investigant, que l'actual empresa, com dèiem 
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abans, forma part del grup CLECE, i per tant el pastís se'l tornarà a dur una empresa d'aquest senyor, 
contrasta la voluntat que manifestava el Govern en el Ple de la ciutat de la setmana anterior, per 
treballar amb l'economia social, per treballar, ens deien, que la seva voluntat era doncs manifesta 
quan APADIS passava a gestionar el Restaurant del Teatre Auditori, la vèiem suposo manifestada en 
el fet que li donin la concessió al senyor Florentino Pérez , els felicitem. 

En segon lloc també hi hauria diversos plantejaments, per exemple, que ja ho hem dit altres vegades, 
s'hauria de fer un treball per tal que la Taxa d'escombraries, que no és un tema que debatem ara, però 
que em sembla important, no fos igual per a tothom, independent dels ingressos o dels residus 
generats. També voldríem fer una consideració, sobre l'estat lamentable de la recollida de la neteja a 
la ciutat, no només del que estem gestionant ara, sinó del paper, del vidre i de la resta que és de 
gestió del Consorci de Residus i que sobre això encara no se'ns ha dit res, i s'han fet preguntes a la 
Comissió, i se'ns va dir no: això ho porta el Consorci. Sembla que els problemes de la ciutat, quan no 
els gestiona l'Ajuntament, no ens afectin, o com a mínim aquesta és la sensació d'aquest Regidor a la 
Comissió. 

I per últim, voldríem també fer una reflexió sobre el fet que més contenidors no solucionen el problema 
de la manca de responsabilitat que tenim amb el medi ambient, i com afirmàvem en el Ple anterior, 
recordem que el reciclatge només arriba al 30% i que hi ha moltes ciutats i moltes pobles d'aquest 
país que és Catalunya que en aquests moments ens superen amb escreix. Deixem-nos de fer 
discursos sobre el medi ambient, i apliquem mesures sobre això. En aquest sentit, nosaltres seguim 
proposant com a única solució viable, econòmica, higiènica, ecològicament sostenible i responsable, 
el fet que hi hagui una gestió directa de l'aigua. Recordem una moció que es va aprovar, aquesta si 
amb el suport del PSC, de la Plataforma aigua és vida, on es reclamava a la Generalitat la recuperació 
d'Aigües Ter Llobregat, seria un exemple a seguir. 

En segon lloc doncs que fem una política de veritat per tal que hi hagui una tarifació social per 
generació, que hi hagui també una reducció dràstica en la generació de residus augmentant la 
recollida selectiva, i això vol dir, doncs canviar el model, i criem que el model l'haurien d'estudiar, no 
tenim la veritat, però creiem que s'hauria d'estudiar, és el porta a porta. No coneixem cap estudi, 
nosaltres som novells a l'Ajuntament, i potser es va fer anteriorment. 

I també per últim, esperem que en algun moment, i són ciutadans de la ciutat, això sí que ho podem 
afirmar, hi hagin campanyes de sensibilització al respecte, creiem que és un tema important, com 
altres que hem plantejat en aquest Ple, i que s'haurien de treballar en profunditat, i només a través 
d'una sensibilització. Passem aquesta setmana anterior pel dia sense cotxes, de mobilitat sostenible, 
apareixíem a l'aparador de la Generalitat sobre aquest tema, les actuacions en podríem parlar 
extensament. Estem en definitiva oblidant que reduir, reciclar i reutilitzar hauria de ser l'objectiu, i 
l'única cosa que ens preocupa és recollir, per tant ens refermem en el nostre vot contrari. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans, senyor Carmany té la paraula

Senyor Carmany: Sí, bé nosaltres respecte a l'adjudicació del servei de la neteja de la nostra ciutat 
cap a l'empresa TALHER, és si deu vol, com ha comentat abans el regidor, ja és el últim pas, després 
de dos anys molt intensos amb els tècnics treballant constantment, cosa que també els hi volem agrair 
la feina feta, perquè sabem que ha sigut una tasca molt complicada. A nosaltres en termes generals, 
per no allargar-me, perquè ja s'ha explicat tot, creiem que és un bon contracte, creiem que és un 
contracte que amplia amb molts sectors de lo que implica aquest contracte, amplia tant en matèria 
humana com en maquinaria, veiem bé que s'ampliïn a la nostra ciutat que passi de 17 sectors a 25 
sectors, perquè així creiem que també es poden tractar cada dia, i a més podem optimitzar recursos, 
veiem bé la renovació de contenidors anual, creiem que és una quantitat considerable, l'ampliació de 
capital humà en 6 persones, creiem que és un contracte en termes generals molt positiu i que abarca 
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les necessitats que avui té Granollers, és un contracte que sí que és veritat venim d'una època una 
mica complicada quant a l'empresa URBASER quant a l'eficàcia que crec, o creiem que ha demostrat 
aquests últims temps d'empresa URBASER, i per tant, i tot que el nostre vot serà a favor, sí que és 
veritat que farem un bon seguiment perquè aquesta empresa doncs faci la tasca com s'ha de fer, 
tenint en compte que a més és el pressupost, o sigui és el contracte més important segurament a tots 
els nivells que tindrem aquesta legislatura. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, la senyora Maynou té la paraula,

Senyora Maynou: Gràcies. Bé, nosaltres també molt breument, perquè de fet ja fa molts anys, bé, ja fa 
temps, que parlem d'aquest tema. Nosaltres el contracte que avui s'adjudica pensem que ha de servir 
per millorar realment la neteja de la nostra ciutat, un repte que tampoc pensem que sigui massa difícil, 
perquè portem uns quants anys sota mínims, creiem que només cal passejar-se una mica, no només 
pel centre, sinó també per la perifèria, pels barris, per adornar-se doncs que la neteja en aquests 
moments doncs deixa bastant què desitjar. 
És evident que és el contracte més important d'aquest Ajuntament, no només pel volum econòmic sinó 
també pel servei en si que s'està donant, que és la neteja i la recollida selectiva, per tant li hem de 
donar la importància que es mereix, i en aquest sentit també ens sumen a l'agraïment dels tècnics i del 
personal de la casa que ha fet molts esforços i realment hem sigut partícips d'aquests esforços a 
través de les Comissions Informatives i això perquè aquest contracte pogués sortir a la llum i perquè 
es poguessin desencallar doncs totes les problemàtiques que hi havien . 
Però també volem dir que tal com hem expressat en altres ocasions, creiem que el contracte en si no 
saben si serà suficient, no sabem si ajudarà a donar, a solucionar els problemes de brutícia dels 
barris, creiem que calen millores, ja ho vam dir en relació al plec de clàusules, no només trobàvem a 
faltar millores de tipus social i de clàusules socials, sinó també un pla realment més seriós d'un pla de 
renovació i increment de maquinària, o una millor freqüència dels equips d'escombra i de neteja. No 
repetiré les dades de recollida selectiva, perquè ja les comentava el company l'Eduard Navarro, 
perquè també pensem que ens hauríem de sumar molt més, estem molt lluny del 40% que recull la 
mitjana a Catalunya, o del 50% que ens marca la Unió Europea com a objectiu a assolir.

En definitiva pensem que necessitem un sistema més eficaç i també ho deia el Regidor, realment més 
col·laboració entre Ajuntament, empreses i comerços, i ciutadans per poder aplicar millor també temes 
de neteja, i tema de reducció i recuperació de residus. I demanem i creiem que segurament ja s'han 
establert les bases, però creiem que segurament serà molt necessari fer un seguiment d'aquest 
contracte en el sentit de què es compleixin realment els acords que s 'hagin pactat. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de convergència i Unió, senyor Sastre, 
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Senyor Sastre: Ha fet com una baixada. Bé, en tot cas, bona nit a tothom, dèiem la setmana passada 
al debat de l'Estat de la ciutat on fèiem diguéssim un retrat general de diversos aspectes de 
Granollers, i avui el que fem és un zoom, és un aterratge en el dia a dia, i una concreció en un tema 
com és el de la neteja. Vam parlar també, no només aquest Grup sino jo diria que tots els Grups 
d'aquest Consistori de neteja, i aquest Grup ho va fer emmarcat dins una paraula que era 
l'excel·lència en la prestació d'un servei públic, en aquest cas una empresa contractada per 
l'Ajuntament, dèiem en aquell moment, la setmana passada, i ara ho podem repetir perquè el nostre 
posicionament crec que és bastant vigent, que ens han arribat queixes perquè veïns han detectat 
mancances en neteja, nosaltres també, per tant quadrava el discurs que sentíem amb la realitat que 
veiem, i dèiem també que els impostos que paguen els ciutadans han de garantir un servei excel·lent 
en el cas de la neteja. 

Avui finalment, i sabem que el regidor Segovia ho ha patit durant molt de temps tota aquesta 
tramitació d'aquest contracte. Se'ns presenta aquest contracte de neteja i nosaltres se'ns planteja un 
dilema, perquè per una banda, i ho dèiem també la setmana passada, i ara ho repetim, necessitem un 
nou contracte de neteja, necessitem un nou contracte de neteja primer per sortir d'una situació de 
provisionalitat, de pròrroga forçosa, etc., però també per situar-nos en un escenari en què puguem 
també treball, primer controlar diàriament un contracte nou que per altra banda creiem que no resoldrà 
del tot, o que no tenim la certesa de què resolgui del tot les problemàtiques, i que per tant, puguem 
també començar a treballar amb futurs contractes de neteja que sí que donin aquesta resposta. Sí que 
és cert evidentment que aquest contracte de neteja millora el present. Perquè com ja ha dit el regidor 
Segovia, per posar dos exemples, els contenidors, per exemple, i en la recollida de mobles també. 

Nosaltres no entrarem a discutir a quina empresa s'ha adjudicat aquest contracte de neteja, perquè 
demanar-los que facin servir criteris no tècnics recollits en el plec a l'hora de l'adjudicació seria 
incitar-los a la prevaricació, i es guardarà ben bé prou a aquest Grup de fer-ho. Que proposem 
nosaltres? Nosaltres els hi proposem dues coses per dos cantons, diguessin, una per aspectes 
tècnics, que no requereixen per descomptats la modificació del contracte, perquè si no, diguéssim, no 
estaríem on-time per fer aquestes propostes, i per altres aspectes polítics, que sí que creiem que amb 
voluntat de l'Equip de Govern ens poden donar joc a fer aquest millor seguiment i una millora proposta 
de futurs contractes de neteja. 

En quant els aspectes tècnics, nosaltres aquest Grup proposem i el senyor Vila regidor que avui tenim 
diguéssim emmordassat legalment, però que ha treballat conjuntament amb l'Equip de Govern, li ha 
fet arribar, és dedicar una persona al seguiment d'aquest contracte, exclusivament, o gairebé 
exclusivament dedicat a controlar com es va desenvolupant aquest contracte de neteja per part de 
l'empresa. En segon lloc, com que hi ha d'haver uns contenidors nous que tindran una identificació, 
perquè entenem que aquest tenen un número de registre, no sabem exactament amb quina forma, 
però també seria interessant, si és que no hi és ja, que hi hagués un telèfon d'incidències on els 
ciutadans que detectin mancances puguin posar-se en contacte ja sigui amb l'empresa, l'Ajuntament, 
això és una cosa a determinar. 

I també els hi comentàvem que donat que per exemple una de les modificacions que es produirà és 
que hi haurà un dia menys de recollida diguéssim habitual, per poder estudiar en quina zona s'ha de 
reforçar la recollida aquest dimecres que no hi és en el seu format habitual, que els contenidors, els 
contenidors, que els camions perdó, incorporin un sistema de pesatge de manera que es pugui doncs 
controlar en quines zones es genera més residu, per tal de poder donar un sistema optimitzat en 
aquest aspecte. I un element també que parlàvem i que se'ls hi ha facilitat, això no seria tan vinculat 
potser directament, però és la recollida d'olis domèstics que altres ciutats ja estan fent. Per la part dels 
aspectes polítics nosaltres els hi proposem que des de ja aquesta aprovació d'aquest contracte de 
neteja, es pugui crear una taula de treball, quan parlo de taula de treball no parlo duna taula física de 
treball, si no pot estar integrada dins de la Comissió Informativa, on es pugui fer per part dels Grups un 
seguiment més diari de com es va desenvolupant aquest contracte de neteja per poder donar resposta 
a aquestes doncs mancances que hi puguin haver en el futur.

I per altra banda, el contracte és de 4 anys, per tant acabarà fora d'aquest mandat, nosaltres ens 
comprometem si en aquell moment quan es produeixi la finalització d'aquest contracte, som al 
Govern, a finalitzar-lo sense recórrer a la pròrroga, nosaltres els hi demanem que també estudiïn la 
seva voluntat política de fer-ho, per un motiu, primer, perquè si aquest contracte de neteja que 
adjudiquem avui produeix mancances, es puguin començar a dissenyar un futur plec de condicions 
que les subsani, i segon, perquè si després ens trobem en dificultats burocràtiques a l'hora d'adjudicar 
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la contractació, i la senyora Secretària feia un moviment amb el cap que em deixava una miqueta 
preocupat, en quant a la resolució d'això, es tornen a produir, que aleshores no hàgem d'incórrer en la 
pròrroga de la pròrroga forçosa i arribem a un moment de desgast com el que arribem avui. Moltes 
gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Terrades en nom del Grup Socialista  

Senyor Terrades: El regidor ja ens ha explicat el llarg recorregut jurídic que ha tingut aquesta 
adjudicació d'aquest contracte, estem parlant de l'anterior legislatura que es va començar a debatre el 
tema, i que es van presentar les propostes, per tant, diguem que ja es veu la complexitat que ha tingut 
el mateix. Aquest és un contracte de 4 més 2, i no sé què passarà l'any 2019, senyor Sastre, el que li 
puc expressar, és que si els ciutadans de Granollers, els granollerins i les granollerines ens tornen a 
fer confiança a aquest Grup Municipal com a força majoritària, amb suficiència per governar o amb 
altres maneres, el que jo sí que li puc dir, en nom del Govern, és que si després d'aquests 4 anys, el 
servei no és satisfactori, és evidentment que aquest Govern, o aquell Govern, si som nosaltres, 
prendrà mesures. Ara, també li dic que si el servei és satisfactori el contracte que avui adjudiquem, és 
de 4 anys més 2 de pròrroga, i per tant haurem de valorar, si el servei és adient o no és adient. 

Estem parlant d'un tema de model, jo crec que se'ns demanava per part d'algun Grup Municipal, que 
hem desaprofitat l'oportunitat d'implantar un model porta a porta a la ciutat de Granollers. Un tema de 
model que jo conegui ciutats de la nostra mida aquest és un model que no el tenen implantat, i per tant 
seguirem treballant que és evident que s'ha de perfeccionar, i que s'ha de perfeccionar a nivell de tot 
el país, perquè algú ens deia, estem per sota del 40% de mitjana de Catalunya. Jo que per altres 
responsabilitats doncs li demano cada any a l'Agència de Residus de Catalunya, que m'expliqui i em 
faci la diferenciació entre el 40% en brut i que em descompti els impropis, per saber que estem fent en 
el país, perquè joc crec que hem d'avançar de manera més decidida, doncs s'emportarien una 
sorpresa. Perquè el 40% és en brut, després li han de descomptar els impropis, aquelles coses que 
van i que no haurien d'anar. Dit això, miri la recollida de matèria orgànica que es fa a la ciutat de 
Granollers, la matèria orgànica es recicla, jo crec que tenim uns impropis al voltant d'un 8%, en termes 
de tot Catalunya és una xifra molt correcte, jo crec que estem per damunt fins i tot de moltes ciutats de 
les nostres característiques, fins i tot el contenidor de rebuig, que és el que tothom es pensa que va 
directament a l'abocador, doncs això devia passar abans, ara ja no, perquè hi ha plantes de 
tractaments, i un cop arriba el contenidor de rebuig, es torna a recuperar allò que és recuperable, el 
vidre que en vers d'anar al contenidor verd acabat anant al contenidor de rebuig, o paper, de paper 
cada cop n'hi ha menys, perquè es recupera d'una altra manera, els plàstics, tot això es torna a les 
plantes de tractament de la matèria en brut, es torna a recuperar, perquè és un recurs. 

I pel que fa a la recollida selectiva, l'Ajuntament de Granollers podria fer dues coses, els ajuntaments 
del Vallés Oriental podrien fer dues coses, algun ho ha fet, o treure a concessió com fem ara, o bé 
delegar el servei amb un ens 100% públic, consorciat, que genera economies d'escala, que permet 
que ajuntaments de tamany més petits que Granollers o Mollet, per posar l'exemple de les dues 
ciutats grans, doncs aquestes ciutats puguin recuperar també la matèria selectiva, que el seu cost no 
sigui tant superior, el que li estic dient és que pel que fa a la recollida selectiva, les ciutats que tenim 
més concentració d'habitants, també fem un esforç de solidaritat respecte a la resta del territori. Però 
hem delegat en un ens públic que és una empresa publica 100%, que fa aquesta feina.

I respecte als temes de neteja, on jo crec que s'han centrat més les aportacions o les crítiques de 
molts de vostès. Jo no entraré amb la impressió subjectiva de si la ciutat està més neta o més bruta . A 
tots ens agradaria que la ciutat estigui més neta, i no faré cap comparació amb ningú, em fitxaré 



34

només amb la meva ciutat, i per tant amb aquesta impressió subjectiva que cada un de nosaltres 
podem tenir, i potser poso més l'èmfasi en els grafitis que a vegades ens trobem per la ciutat, que amb 
altres qüestions, però, nosaltres també tenim dades de quina és la valoració del servei per part dels 
ciutadans i ja li puc dir jo que el servei no suspèn , per tant, bé.

Ara, una impressió subjectiva que és la que és, posarem més recursos, ja estaven disposats a 
posar-los dos anys enrera, més recursos econòmics vull dir, més personal, més mitjans, més 
freqüències. I després hem de fer una altra cosa, perquè no n'hi ha prou en què les administracions hi 
posin més recursos, necessitem també de la complicitat i la consciència cívica dels ciutadans , és a dir, 
no s'hi val a allò de dir, com que jo ja pago impostos municipals, o pago el preu públic, doncs puc 
embrutar el que vulgui, no, estem en una col·lectivitat, i per tant aquelles accions incíviques que tots 
sabem que es produeixen, que tots sabem que es produeixen, doncs el que hem de fer és un esforç 
de formació, de conscienciació, de campanyes per tal de què els ciutadans també col·laborem amb 
l'administració, no només amb els impostos que paguem sinó amb l'aptitud davant del conjunt de 
ciutadans. Creiem que aquest, ho ha explicat el regidor Segovia, creiem que aquest és un bon model, 
que els recursos econòmics que hi posarem de més han d'ajudar a dues coses, a què fem la recollida 
millor, i que tinguem una ciutat que subjectivament tots l'apreciem més neta del que tenim.

Alcalde: Moltes gràcies, per cloure aquest bloc, té la paraula el regidor responsable del servei, 
endavant. 

Senyor Segovia: Sí, gracias Alcalde, quisiera empezar agradeciendo a todos los Grupos Municipales 
la referencia que han hecho a los técnicos. Es evidente que el trabajo es impagable, y son ellos los 
auténticos artífices de este pliego de condiciones que nos permitirá avanzar en la mejora de la 
limpieza de la ciudad. Una mejora que aquí se ha preguntado, ¿es este el contrato que la ciudad 
necesita? Seguramente nunca tendremos, depende de la excelencia de cada uno, de lo que entienda 
por excelencia cada uno, o la sensibilidad de cada uno respecto a la limpieza. Como suelo decir en 
plan coloquial con mis compañeros, por desgracia, nos guste o  no, por desgracia o por suerte, la 
ciudad no es Port Aventura, si alguien se cree que alguien va a tirar un papel, e inmediatamente va a 
ver una persona recogiendo este papel, pues no habrá dinero suficiente en el presupuesto municipal 
para pagarlo, pero no en la partida de serveis sino en el presupuesto municipal .

Por lo tanto, tenemos que ir avanzando en esa dirección en la medida de la disponibilidad , pero vuelvo 
a repetir, y como decía Jordi para acabar, si no es un ejercicio de corresponsabilidad absoluta , aquí no 
avanzaremos nunca, pero ni aquí ni en ningún sitio, muchas veces comparamos si aquí, si a las 
afueras de la ciudad, pues hagan un ejercicio también y comparen y visiten otras ciudades y verán 
también una ciudades que estarán mejor que nosotros, y otras estarán mucho peor, ¿esto es 
consuelo? No, ¿Quiero la mejor limpieza para la ciudad? si. Quiero que se valore el trabajo que se 
hace, también. Quiero que se valore también, aunque les sepa mal, y me acusen que tengo cierta 
querencia por la empresa URBASER, no es la empresa URBASER, son los profesionales que 
trabajan, que hoy como son personal subrogable, son URBASER, mañana serán TALHER, y pasado 
mañana serán lo que serán. Es su dedicación lo que permite, y no saben ustedes hasta que punto, el 
trabajo que esta haciendo la ciudad para mantener la ciudad como la estamos teniendo, el esfuerzo 
que están haciendo es infinito, acompañados también de los técnicos municipales que hacen el 
seguimiento del contrato.

Y aquí quiero enlazar con la intervención de Convergència, mano tendida señor Sastre para avanzar 
con ustedes, y con todos los grupos municipales obviamente, para adoptarlas las medidas que os 
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hagan mejorar y controlar este servicio, hoy decían de su portavoz amordazado, pero es un portavoz 
muy locuaz, en las Comisiones Informativas y fuera de ellas, y la verdad, cosa que agradezco, porque 
todas las aportaciones serán bien recibidas, porque al fin y al cabo, creo que nos importa y no 
unicamente son palabras, la limpieza de la ciudad, y la manera de involucrarse es así, demostrando, 
haciendo aportaciones como la que usted acaba de hacer, y que yo añado.  Este equipo de gobierno 
decía nuestra voluntad es incorporar una persona que haga un seguimiento unicamente de este 
contrato. Es el contrato mas importante de la ciudad, y queremos que este disponible, tal como 
hicimos ya incorporando el gestor energético ya hace 4 años, y que tan buen resultado nos ha dado. 

Hacia referencia Jordi a la duración del contrato, los contratos, yo no tengo nada que objetar, los 
contratos dicen lo que dicen,  y nuestra voluntad es cumplirlos a rajatabla, pero dejemos que empiece, 
a ver como se desarrolla, tanto el contrato, como la situación económica, y pasado un tiempo 
prudencial valoramos, porque usted lo decía y hacia referencia al movimiento de cabeza de la señora 
Secretaria, a lo mejor de aquí a dos años tenemos que sentarnos para redactar el nuevo pliego de 
condiciones, por lo tanto, bueno, tiempo al tiempo.  Decía, incorporo algunas de las peticiones que 
ustedes hacían referencia y que iremos valorando. Agradezco tanto a Ciutadans como o a la CUP su 
intervención, les agradezco el tono cordial a todos y las aportaciones que nos han ido haciendo, 
aquellas clases en que yo también he ido aprendiendo cuando explicaba que significa este nuevo 
contrato.

Y a la CUP, podría repetirles por enésima vez todos y cada uno de los argumentos que consideramos 
que no sea satisfactoria la municipalización desde el nuestro punto de vista, el servicio de la limpieza, 
es un tema repetido ahora con ustedes, y anteriormente también con el señor Casasnovas al frente 
del Grupo Municipal Iniciativa Verds, argumentos, como podría ser una integración de una plantilla 
subrogable y sus condiciones laborables dentro de la plantilla del Ayuntamiento, y el conflicto 
previsible por la disparidad de convenios laborales, la gestión compleja de un colectivo de casi 60 
personas y lo que conlleva la prestación del servicio, con las bajas, el absentismo, etc. La tramitación, 
los costes de los equipos, la búsqueda de recambios, para poner unos ejemplos, los costes asociados 
a ese equipamiento que necesitaríamos, le puedo dar todos los argumentos posibles, pero no  nos 
pondremos de acuerdo porque como decía mi compañero, son dos modelos tan legítimos y tan 
respetables el uno como o el otro, pero nosotros consideramos que este es el mas adecuado. 
También me podrán decir que nos ahorraríamos gastos como puede ser los gastos generales como el 
el beneficio industrial, que estarían en torno al 8, 10%, pero luego habríamos de pagar el IVA, el 21% 
del IVA cuando tuviéramos que comprar algún tipo de material. Y usted allí ha deslizado el tema de la 
municipalización de los servicios, y ha explicado el tema del agua, nosotros no es la primera vez que 
lo decimos estamos dispuestos a estudiar la municipalización de los diferentes servicios que tenemos 
concesionados, y el agua es uno de ellos, pero en este vuelvo a insistir que no lo creemos correcto.

Y además, y para acabar, permitame que le diga, al señor Florentino Pérez, como comprenderá 
simpatía ninguna, personales y en las no personales, ninguna. Florentino Pérez por lo que se escucha 
actualmente la empresa URBASER la acaba de vender, y la ha vendido a la China, así como 
comprenderá, ninguna satisfacción personal tengo yo con esta persona, no tengo culpa tampoco que 
TALHER o tantas otras empresas sean de este señor, pero lo que yo no puedo hacer es saltarme la 
Ley de contratos y valorar una empresa porque me caiga mejor o me caiga peor una persona, 
tenemos que hacer cumplir lo que marca la Ley de contratos, tenemos unos órganos que nos 
supervisan, que estos contratos se lleven adelante con la mayor eficacia y ademas garantizando que 
la decisión sea la mas justa posible, y de aquí no nos vamos a mover, se llame Florentino Pérez, se 
llama cualquier otro que han aparecido las empresas de aquellas que no son ejemplo, o alguna de las 
personas de esas empresas no son ejemplo en lo que yo considero que ha de ser la política y la 
función pública. 

Alcalde: Moltes gràcies, obrirem un segon torn. Per part del Partit Popular no hi ha intervenció? Per 
part de la CUP, endavant senyor Navarro té la paraula,
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Senyor Navarro: Gràcies. I bé, tres consideracions, o dues consideracions ràpides, a veure, d'acord 
però resulta que ningú és amic de Florentino Pérez, i s'està forrant amb nosaltres, vull recordar-los el 
tema de les terres de l'Ebre, vull recordar-los ara el túnel de l'AVE amb tota la despesa que ens està 
suposant als catalans i a les catalanes. Això ho hauríem de fer tots d'alguna manera, frena aquest 
dispendi, i no permetrà que hi hagui aquests negocis a costa de les administracions i a costa de 
nosaltres, si des de l'Ajuntament de Granollers es pot fer millor o pitjor jo tècnicament ho sento, com 
he dit abans, felicitava als treballadors perquè ho estan fent molt bé, jo no hi puc aportar res, però en 
el debat polític em sembla que important, i és important també dir que Florentino Pérez va guanyar 
uns 560 milions d'euros només amb la venda d'URBASER. No sé si això s'ha reflectit després en el 
servei que ha donat URBASER, jo dic perquè clar, els diners surten d'algun lloc, i això tinguem-ho 
clar, vull dir, que aquestes empreses s'estan nodrint del benefici dels granollerins i granollerines i dels 
catalans i de les catalanes.

Després agrair-li al senyor Terrades que ens digués que tenen dades de valoració del servei, perquè 
nosaltres no les tenim, potser seria bo en la política de participació que vostès pregonen que les facin 
públiques, i que generem un debat sobre aquest tema, un debat que no hem de fer aquí, hem de fer 
amb la ciutadania, com deien vostès, i els hi recollim la paraula, i esperem que el facin, perquè aquest 
és un tema molt important, i les accions no les farem els 25, o la resta de gent que ens acompanya 
sinó que les ha de fer tothom, posin les dades sobre la taula, generin un debat, convoquin aquells 
òrgans de participació, ara aprovarem el Consell de Ciutat, posem-nos en el tema, però primer amb 
les dades, si les tenen, tregui-les. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans no hi ha intervenció? Per part d'Esquerra Republicana, 
no? Per part de Convergència i Unió,

Senyor Sastre: Només una precisió molt petita, quan nosaltres dèiem que els ciutadans paguen uns 
impostos i requereixen un servei excel·lent, excel·lent racionalment considerat, per descomptat, jo fa 
molts anys que no vaig a Port Aventura, no sé exactament si recullen el paper immediatament o no, 
però el que si segur que no hem dit, i no ho pensem, és que el fet de pagar aquests impostos doni dret 
als ciutadans a embrutar, per suposat que no, però com que estem parlant de neteja, ja partim del fet 
de la brutícia, és a dir, aquesta és una acció, diguéssim, prèvia al que estem considerant ara, per tant, 
tant de bo ningú embrutes gens, perquè ens estalviaríem 17 milions d'euros, però com que això passa, 
mirem d'evitar-ho o minimitzar-ho, però com que passa tinguem aquest debat.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el senyor Terrades vol intervenir , si? Endavant

Senyor Terrades: Sí, només per un aclariment al senyor Navarro, no es preocupi que de recursos 
públics municipals no s'ha fet cap tipus de valoració, i en tot cas els estudis que com a Grup Municipal 
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o com a Partit Socialista es puguin encarregar, si els paga el Partit Socialista, doncs el gestiona el 
Partit Socialista, i en tot cas vostè veurà que no hi ha hagut cap, com podia intuir, perquè em consta 
que controlen molt bé la despesa que fa l'Ajuntament, no s'ha fet cap anàlisi d'aquestes 
característiques.

Alcalde: Moltes gràcies No sé si el senyor Segovia vol cloure el debat  

Senyor Segovia: Sí, brevemente, porque se me había olvidado hacer referencia a una de las cosas 
que han salido aquí tanto por parte de la CUP como por parte de Convergència i Unió, la que seria el 
tema de unas campañas de sensibilización para también implementar este servicio. Estamos 
trabajando en ello, la idea es que este nuevo pliego de condiciones ha de ir acompañado de una 
campaña de sensibilización, y explicar la implementación que ha de tener. 

Pero permitanme un dato, y es que no me puedo resistir a ello, porque sin entrar en el parque de 
atracciones X, porque no seria el modelo, señor Sastre, cuando decía yo que la limpieza empieza por 
uno mismo, le voy a poner un ejemplo, el servicio de recogida de voluminosos, todos pasamos por la 
calle, todos hablamos con la gente, todos nos dicen cosas, y evidentemente a los responsables 
municipales mucho mas. Es conocido que existe un teléfono para recogida de voluminosos, que es el 
938426789, donde comunicar que dejas unos elementos para que sean recogidos, es fácil, no? 
Debería serlo, y ahora que vamos todos con teléfonos móviles, comunicar las incidencias, pues miren, 
de las 247 recogidas de voluminosos que hicimos en el mes de julio, 191, es decir el 77% no estaban 
autorizadas, nadie las había pedido, eso quiere decir que solo el 56 de ellas, el 23% lo hicieron 
correctamente. Como también estamos hipersensibles con los temas de la crisis económica y lo mal 
que la gente lo esta pasando, a veces tenemos la creencia de, bueno esto yo lo dejo a fuera del 
contenedor y alguien lo aprovechara, ese alguien lo aprovechara posiblemente alguno lo aproveche y 
posiblemente alguno lo manosee de tal manera que coge lo que le interese y deje esparcido todo lo 
demás. O no, sin hablar ya por los carros que todos vemos recogiendo, pues eso, elementos que 
influyen también en la bajada del reciclaje, de los datos del reciclaje en nuestra ciudad, que ademas 
nos ayudan a romper los contenedores, porque tensan, cuando fuerzan la tapa, tenemos muchos 
problemas de tensores rotos o de los pedales, y gente que deja las basuras en las papeleras, por no 
andar 100 metros o 50 metros. Todos estos casos los hemos visto.

Con eso quiero decirles que el tema de la limpieza en una ciudad es general y no se debe a uno solo 
de los factores, ojala fuera tan fácil de culpar a la empresa responsable del servicio , sea esta o la otra, 
no entro en la que sea, de que la responsabilidad única de la limpieza sea el dinero o la calidad del 
servicio que prestan. Yo creo, vuelvo a decir, si no incorporamos en nuestro quehacer diario de que la 
limpieza también depende de nosotros mismos, que la limpieza que tenemos en casa no acaba 
cuando cerramos la puerta, no nos saldremos. Gracias. 

Alcalde: Si, abans de la votació només tres consideracions. La primera, ho deia el Regidor al principi 
de la seva intervenció, aquest ha estat un contracte d'una gestació excessivament llarga, no és 
casualitat, no és casualitat, el Govern de l'estat, i especialment un ministre que ha tingut molta 
intensitat a l'hora de posar sobre la taula lleis que redueixen sensiblement l'autonomia local, que 
augmenten el control a vegades fins a l'exasperació, ha fet que fer un plec de condicions sigui un 
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exercici a vegades de risc, i sovint de caminar cap a un laberint que difícilment troba sortides, aquests 
laberints que per trobar el punt idoni, el punt autoritzat requereixen un esforç excessiu.

Per tant, aquest plec de condicions s'emmarca en un moment polític en què la desconfiança de l'Estat 
en vers dels ajuntaments ha estat palesa i la culpabilització de l'Estat als ajuntaments de coses de les 
quals els ajuntaments no en són culpables, ha estat el punt àlgid d'una manera de fer política, la 
desconfiança de la proximitat, en lloc de la proximitat com a l'itinerari de noves solucions. Estem aquí, 
amb un Govern que ha fet que la majoria de procediments administratius guanyin en complexitat, 
guanyin en dificultat, siguin cada vegada més encorsetats, i fugin de la possibilitat des d'una gestió 
intensament arrelada en la proximitat i a la gent, des de la capacitat de resoldre els problemes d'una 
manera més directe, puguem donar solucions a problemes que molts de nosaltres veiem evidents, 
cada pas que es fa sovint és com deia una carrera d'obstacles, a vegades obstacles que semblen 
insalvables, per això jo també vull palesar l'agraïment als serveis tècnics, als serveis jurídics de la 
casa, han fet molta feina, ha estat molt difícil, i aquí especialment també volia perquè ho ha fet algun 
Grup, però jo també vull indicar-ho, agrair la dedicació, la paciència, i la voluntat de trobar sortides del 
regidor Juanma Segovia en un itinerari que està sempre plagat de mines.
No és casualitat que hi hagui uns quants ajuntaments, uns quants bastants, que tinguin impugnats els 
seus plecs d'escombraries, el municipi veí per exemple, les Franqueses li va tocar fa 4 dies, que hagin 
de tornar a fer les licitacions, perquè òbviament és un pastís important, són 17 milions d'euros, hi ha 
molts interessos al voltant, i des d'aquest punt de vista, aquesta suma d'interessos que òbviament 
existeixen perquè hi ha empreses darrere, més aquesta dificultat que aporta una administració que 
desconfia del món local, ens dificulta d'una manera extraordinària poder resoldre de la manera que 
voldríem aquestes situacions que en definitiva és donar un bon servei públic als ciutadans i a les 
ciutadanes. 

Nova concessió, per tan nou moment, nova concessió, nova empresa, també, ho ha senyalat el 
Regidor, un canvi de sistema concessional, que ens permetrà i ens obligarà a fer un control més 
directe, canviat el règim de concessió. I per tant des d'aquest punt de vista si el Govern ha 
d'augmentar el règim de control, vol dir també que donarà compte més sovint com demanaven vostès, 
més sovint i permanentment si s'escau o si fa falta a la Comissió Informativa correspon.

I en tot cas en la meva intervenció del Ple de l'estat de la ciutat, en l'apartat en què parlàvem de 
civisme i convivència, vaja, vaig dir alguna de les coses que s'han dit aquí, i les vaig dir en veu alta, és 
el moment de buscar aquests elements de coresponsabilitat amb la ciutadania i això vol dir, hi ha un 
encàrrec específic a través de l'Oficina de suport a les comunitats, que està encapçalant el Rudy 
Benza, o altres factors, és el moment crec que aprofitant aquesta nova onada, aquesta nova 
concessió, de posar sobre la taula una reflexió sobre la coresponsabilitat en el manteniment de la 
ciutat. I aquestes campanyes que vostès demanen existiran, i les comentarem en els organismes que 
facin al cas. Per tant jo crec que s'obre una nova etapa, que haurem de gestionar, res està fet, res està 
donat i en tot cas, jo sí que expresso la meva confiança, com han fet vostès, decidida a l'equip tècnic 
que encapçala aquest procés i al Regidor que ho lidera, en tot cas és el moment de la votació,

S'aprova per majoria absoluta, amb 16 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13),  C's (2) ) i 
PP (1); 6 abstencions  dels Grups Municipals CIU (3) i ERC-AG-AM (3),  i 2 vots en contra del Grup 
Municipal CpG-CUP-PA (2).

El regidor Sr. Oriol Vila es reincorpora a la sessió  

 

Alcalde: Bé, per tant seguim avançant a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, en 
concret toca entrar en el punt número 9, que és estimar parcialment les al·legacions formulades per la 
CUP a l'Ordenança municipal dels espais d'ús públic. Endavant, senyora Secretària,
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9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES A    
LLLL''''ORDENANÇA MUNICIPAL DELS ESPAIS DORDENANÇA MUNICIPAL DELS ESPAIS DORDENANÇA MUNICIPAL DELS ESPAIS DORDENANÇA MUNICIPAL DELS ESPAIS D''''ÚS PÚBLIC DE GRANOLLERSÚS PÚBLIC DE GRANOLLERSÚS PÚBLIC DE GRANOLLERSÚS PÚBLIC DE GRANOLLERS,,,,    IIII,,,,    
CONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENT ,,,,    APROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇA

El regidor senyor Sastre  s'absenta de la sessió per motius personals

PrimerPrimerPrimerPrimer .... L'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2016,  va acordar aprovar 
inicialment la modificació de l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme de Granollers .

SegonSegonSegonSegon.... En compliment de l'acord anterior, l’esmentada Ordenança s’ha sotmès a informació 
pública durant el termini de TRENTA DIES HÀBILS mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el dia 8 d'agost de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 7178, de 5 d'agost de 2016, en el diari, i en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació 
des del dia 9 d'agost  fins al 14 de setembre de 2016.

TercerTercerTercerTercer .... Durant el termini d’exposició pública s’ha presenta l 'al·legació següent:
- Grup Municipal Crida per Granollers - CUP, amb registre d'entrada núm.2016017967 del 13 de 
setembre de 2016

QuartQuartQuartQuart.... En data 15 de setembre de 2016 s'ha emès informe conjunt del responsable  de l'Oficina de Via 
Pública i Mercats i de la lletrada de l'Àrea d'Acció Comunitària  de l'Ajuntament de Granollers que de 
forma literal diu:
"Identificació expedient
Informe relatiu a les al·legacions presentades pel Grup Municipal Crida per Granollers – a l’Ordenança 
municipal dels espais d’ús públic i civisme de Granollers, i, conseqüentment, aprovar definitivament 
aquesta ordenança

Fets

El Ple de l’Ajuntament en data 28 de juliol de 2016 va aprovar inicialment la modificació de  
l’Ordenança dels espais d’ús públic i civisme .

El grup municipal Crida per Granollers – CUP, en data 13 de setembre de 2016, registre d’entrada 
2016017967 ha presentat al·legacions a aquesta aprovació.
 
Vistes les al·legacions presentades i examinada l’Ordenança, es fa la proposta següent detallant els 
punts esmenats:

Al·legació primeraAl·legació primeraAl·legació primeraAl·legació primera
"L’Ordenança dels espais d’ús públic i civisme de Granollers fa referència en l’article 30 a la regulació 
de la publicitat. Aquesta regulació es complementa a través dels annexos VII i VIII.

El fet, no justificable per motius de regulació de l’espai públic, que les entitats sense afany de lucre 
hagin d’incloure en la sol·licitud el “motiu de la pancarta” pot considerar-se censura prèvia, o limitació 
de la lliure difusió d’idees, pensaments i opinions, prohibida per l’article 20.2 del Constitució 
Espanyola.

Pel que fa als terminis, l’Ordenança no contempla la possibilitat que alguna entitat precisi realitzar 
comunicacions sobrevingudes, ni defineix els terminis en què l’Àrea de Serveis, Mobilitat i Seguretat 
ha de donar resposta.

Proposem: 
1- Que sigui retirat de l’annex VIII, apartat 5, la necessitat d’indicar el “motiu de la pancarta” per a 
les entitats sens afany de lucre.
2- Establir el termini en què haurà de respondre l’Àrea de Serveis, Mobilitat i Seguretat en 5 dies, 
per tal de permetre a les entitats sol·licitants realitzar la pancarta. En cas de no haver-se comunicat la 
resolució de la sol·licitud den el termini establert s’entendrà per concedit el permís .
3- Que per a les entitats sense afany de lucre el termini per a demanar permís, no sigui  un obstacle 
limitador de l’exercici de la llibertat d’expressió, sempre i quan es justifiquin raons d’urgència. En 
aquest supòsit la resposta per part de l’Àrea de Serveis, Mobilitat i Seguretat a l’entitat sol·licitant 
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hauria de donar-se en un màxim de 48 hores. En cas de no haver-se comunicat la resolució de la 
sol·licitud en el termini establert s’entendrà per concedit el permís ."

Es desestima la proposta. 

1. El punt 7 de l’Annex VIII estableix el termini de resposta per part de la Unitat Operativa de 
Serveis, en 5 dies hàbils.
2. El motiu de la pancarta que es sol·licita no es refereix al contingut de la mateixa sinó a l’activitat o  
fet que es vol promocionar.
3. D’acord amb l’article 43 de la Llei 30/92, de 26 de  novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i de l’article 54 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya,  el silenci per als 
procediments que comportin la transferència de facultats sobre el domini públic, com es produeix en 
aquest cas,  és negatiu. 

Al·legació segonaAl·legació segonaAl·legació segonaAl·legació segona
"Atès que l’Ordenança dels espais d’ús públic i civisme de Granollers aprovada fa referència en 
l’article 19 a les activitats als espais d’ús públic .
Considerem que  aquest articulat és totalment arbitrari i pot conduir a tractaments discriminatoris entre 
entitats pel que
Proposem
1- Definir en quina tipologia d’actes i/o d’entitats l’Ajuntament exigirà l’obligatorietat de neteja en 
activitats realitzada en espais públics per tal de restituir l’espai i deixar-lo en les mateixes condicions 
en què s’ha trobat.
2- Definir i concretar quines són les activitats i tipologia d’entitats a qui s’exigirà el dipòsit de fiança .
3- Exigir, en qualsevol cas, la fiança i l’obligatorietat de neteja a les empreses, persones i entitats 
amb afany de lucre."

S’estima parcialment la proposta.  Es modifica el redactat de l’apartat 2 de l’article 19, establint-se de 
la manera següent:

On diu:
2. L’Ajuntament podrà exigir a les persones titulars o responsables d’actes festius, culturals o 
esportius i d’activitats com fires, circs, teatres ambulants i d’altres que utilitzin qualsevol espai d'ús 
públic, terrenys o equipaments municipals, que dipositin una fiança que garanteixi les responsabilitats 
derivades de la seva activitat, 

Ha de dir:
2. L’Ajuntament podrà exigir a les persones titulars o responsables d’actes festius, culturals o 
esportius i d’activitats com fires, circs, teatres ambulants i d’altres que utilitzin qualsevol espai d'ús 
públic, terrenys o equipaments municipals, que dipositin una fiança que garanteixi les responsabilitats 
derivades de la seva activitat, a partir d'un informe tècnic que determini els criteris per a la aplicació de 
la fiança, tenint en compte les condicions d'especial intensitat de l'activitat i la incidència en l'espai 
públic que s'hagi produït en anteriors edicions o activitats similars .

En referència a la sol·licitud de definir i concretar quines són les activitats i tipologia d’entitats a qui 
s’exigirà el dipòsit de fiança, són totes aquelles que fan activitats a la via pública i es determini en  
l’informe tècnic, d’acord amb les condicions descrites a la proposta de modificació anterior de l’article 
19.2. 

Al·legació terceraAl·legació terceraAl·legació terceraAl·legació tercera     
"Atès que l’Ordenança dels espais d’ús públic i civisme de Granollers aprovada fa referència a la 
col·locació d’elements del mobiliari per a terrasses d’establiments de restauració .
.....

Atès que aquesta legislació sectorial va dirigida a impulsar mecanismes per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats de les persones que presenten dèficits funcionals de caràcter físic, sensorial, 
intel·lectual o mental que, en interaccionar amb barreres diverses, veuen limitada llur participació 
plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que la resta de persones. Atès que l’obligació 
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de les administracions públiques és treballar per remoure aquests obstacles .

Proposem:

1- Que en l’article 61 – Taules i cadires, apartat a) Espais Longitudinals, tenint en compte la 
legislació, recomanacions i protocols per a persones invidents s’afegeixi un punt  5: 
5. Els elements del mobiliari per a terrasses i establiments de restauració hauran d’ubicar-se a un 
mínim de 90 cm, de la façana per tal de promoure l’accessibilitat i garantir la igualtat d’oportunitats i la 
no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 
En cap cas estarà permès situar elements adossats a la façana o d’altres que dificulten l’accessibilitat 
a la via pública. 
2- Que en l’Annex XII, condicions d’imatge per a la col·locació d’elements de mobiliari per  a 
terrasses d’establiments de restauració, s’afegeixi en el punt 5- Espais a ocupar:

Els elements del mobiliari per a terrasses i establiments de restauració hauran d’ubicar-se a un 
mínim de 90 cm de la façana per tal de promoure l’accessibilitat i garantir la igualtat d’oportunitats i la 
no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 
En cap cas estarà permès situar elements adossats a la façana o d’altres que dificulten l'accessibilitat 
a la via pública."

Es desestima la proposta:
L’Ajuntament de Granollers ha de garantir la mobilitat com un Dret.
En aquest camp, els elements adossats a les façanes és un assumpte que ha portat a una col·lisió 
normativa entre la regulació catalana i la regulació estatal .

Així la normativa catalana, en els seus annexes diu respecte del mobiliari que s’entendrà adaptat quan 
“la seva ubicació permeti sempre l’existència d’una franja lliure d’obstacle de 0,90m d’amplada x 2.10 
m d’alçada.”

En canvi la normativa estatal art 5.2., a) de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  diu de forma literal:

 Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos :

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal 
que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo .

El text a l’article 61.3 de l’¡ordenança diu: 
“ 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”

Finalment es fa constar que d’ofici és procedent esmenar:
-   a l’article 30 afegir un punt, per tal d’establir els requisits, 
limitacions i exclusions de l’activitat de publicitat dinàmica : 
L'exercici de l'activitat publicitària a la via pública en qualsevol 
de les serves formes ha de respectar, en allò que fa referència 
al seu contingut i imatge, la dignitat de les persones i els valors 
reconeguts per l'ordenament jurídic, especialment els que fan 
referència a la infància, la joventut i la dona, així com els 
relatius al sectors socials més vulnerables .  
-  l’article 114, eliminant el punt 5.7 per les modificacions de 
redactat que es van realitzar a l'article 111, i el punt 5.8 perquè 
ja consta com a infracció molt greu a l'article 115 i afegint un 
punt 1.8: “Exercir qualsevol activitat publicitària a la via pública 
que contingui o difongui missatges publicitaris que atemptin 
contra la dignitat de les persones i/o els valors reconeguts per 
l'ordenament jurídic, especialment els que fan referència a la 
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infància, la joventut i la dona, així com els relatius al sectors 
socials més vulnerables.
-    l'article 115, punt 6, modificant el redactat per adaptar-lo al 
de l'article 111.2, que quedarà:
6- Realitzar activitats de proxenetisme o qualsevol altra forma 
d'explotació sexual i /o de tràfic d'éssers humans.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions     

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Que d'acord amb l'informe conjunt emès pel responsable de l'Oficina de Via Pública i 
Mercats i de la lletrada de l'Àrea d'Acció Comunitària  de l'Ajuntament de Granollers que  s'ha transcrit 
literalment en el punt anterior, el tràmit escaient és l'aprovació definitiva de l’Ordenança municipal dels 
espais d'ús públic i civisme de Granollers, amb resolució de les al·legacions i reclamacions 
presentades, per a la publicació i entrada en vigor posteriors de l 'Ordenança.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

III Article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, sobre la competència per l’adopció de l’acord. 

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Grup municipal de la Crida per 
Granollers - CUP,  en el sentit de l’informe signat pels tècnics municipals incorporat a l’expedient i en 
aquest sentit modificar-ne l’articulat que restarà amb la redacció que figura en el text de l’Ordenança 
annex als presents acords, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva .

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal dels espais d'ús públic i civisme de 
Granollers segons el text que consta com a annex als presents acords.

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

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

 El regidor Sr. Àlex Sastre abandona la sessió per motius personals.
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Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Segovia té la paraula per fer-ne la presentació, endavant. 

Senyor Segovia: Gracias Alcalde de nuevo. En el pasado pleno del mes de julio, se aprobó 
inicialmente la Ordenança Municipal dels Espais d’ús Públic i Civisme, como ha anunciado la señora 
Secretaria y  el día 13 de septiembre, un día antes de que terminase el plazo legal de exposición 
pública, el Grupo Municipal de La Crida per Granollers- Cup presentó tres alegaciones a esta 
aprobación inicial.

La primera hacía referencia, al artículo 30 de la regulación de la publicidad, en el apartado referente a 
la colocación de pancartas donde se hace referencia a que se ha de incluir el “motivo de la pancarta” 
ya que según este Grupo Municipal puede considerarse censura previa, o la limitación de la libre 
difusión de ideas, leo textualmente, pensamientos y opiniones, prohibida por el artículo 20.2 de la 
Constitución Española.
Y que para las entidades sin ánimo de lucro, en lugar de los cinco días que fija la ordenanza para 
conceder el permiso pase a ser de 48 horas y pasado este plazo, el silencio se se consideraría 
positivo.

Se desestima, ya que la Ordenanza no entra en el contenido de la misma, de las pancartas,  sino 
únicamente solicita saber el motivo. Por ejemplo, ya como explicamos en la Comisión Informativa, si 
por ejemplo  el día de la mujer trabajadora, una diada Castellera o una bicicletada, por poner algunos 
ejemplos. Punto. No entendemos que esto signifique censura por ningún lado.

También, en lo referente a los plazos, ya que de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 54 de la ley 26/2010, de 3 de agosto de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Catalunya, en el que el silencio para los procedimientos que comporten 
la transferencias de facultades sobre el dominio público , como se produce en este caso, es negativo.

La segunda alegación hace referencia a la posibilidad de requerir una fianza a aquellas entidades que 
organizan actividades en la vía pública. Ya que consideran que la redacción puede ser llegado el caso 
arbitrario y crear trato discriminatorio entre entidades .
Este tema, como ya explicamos en la Comisión Informativa ya fue tratado durante el proceso de 
discusión inicial con el Grupo Municipal de ERC  ante una propuesta similar. Entendimos y 
explicamos en su momento y también ahora, que solicitar una fianza a todas y cada una de las 
entidades que quieran realizar cualquier actividad en la vía pública, no haría otra cosa que poner 
trabas y no incentivar a estas entidades precisamente a que realizasen actividades .
Ya que el procedimiento administrativo de solicitar la fianza, depositarla, y luego reclamarla, haría 
transcurrir bastante tiempo en entidades que precisamente no suelen ir sobradas económicamente. 
Y por otra parte tampoco queríamos dejar de solicitarlas a algunas en concreto, con las que ya 
tenemos experiencia de que suelen haber malos hábitos por decirlo de alguna manera políticamente 
correcta.
Por tanto, se estima parcialmente la alegación. Completando el redactado inicial con la frase:
“A partir de un informe técnico que determine los criterios para la aplicación de la ordenanza” que se 
añadiría al redactado existente: 
“teniendo en cuenta las condiciones de especial intensidad de la actividad y la incidencia en el 
espacio público que se haya producido en anteriores ediciones o actividades similares” .

Y la tercera y última, y es la que probablemente más conflicto conlleva que es la que hace referencia a 
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la distancia que han de estar las terrazas desde la fachada de los establecimientos, en especial 
atención a las personas con discapacidad.
Desde el Grupo Municipal de la Crida Cup se invoca a la normativa estatal en el que efectivamente el 
Documento Técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios Públicos urbanizados hace referencia a la distancia que ha de existir 
respecto a la fachada.
Esta discusión también la tuvimos durante la redacción del texto inicial en este caso con el Grupo 
Municipal del Partido Popular, que también  puso encima de la mesa la reivindicación. 
Entendemos y fue la misma respuesta que dimos en su momento al Grupo Municipal del PP que esta 
normativa debería tenerse en cuenta, y es lo que se hace, estudiando mediante los técnicos 
municipales las características de la calle , la ocupación, el establecimiento, etc 
Y también porque entra en colisión con la normativa catalana que dice:  El mobiliario se entenderá 
adaptado cuando “su ubicación permita siempre la existencia de una franja libre de  obstáculos de 
0,90m de ancho y 2’10m de altura”.
Ya que es una norma demasiado compleja de aplicar, ya que también tendríamos que cambiar el 
modelo de ciudad en este ámbito.
Probablemente entre 50 y 60 terrazas de la ciudad deberían desaparecer si aplicásemos la norma 
como plantea el grupo municipal de la CUP. 
Aprovechando también este nuevo proceso de discusión, y atendiendo a alguna publicidad 
desagradable y discriminatoria que hemos visto en la ciudad últimamente, también se ha considerado 
de manera mayoritaria, o unánime, incluir un nuevo redactado sobre la actividad publicitaria que 
proteja la dignidad de las personas especialmente en los casos que hacen referencia a la mujer, la 
infancia o la juventud, así como a los sectores sociales más vulnerables. Tipificando esta infracción 
como grave. 
Finalmente de oficio,  también se enmienda un error ya que se detecta que hay una misma infracción 
catalogada a la vez como grave y muy grave. Por lo que retiramos la catalogación de grave que 
constaba en el punto 5.7 del artículo 114, referida a realizar actividades de proxenetismo o cualquier 
otra forma de explotación sexual  y/o de tráfico de seres humanos. Que es como quedará el redactado 
final. Y además evidentemente es muy grave.

Creo firmemente, que más allá de las anécdotas que cada uno quiera encontrar en esta y cualquier 
otra ordenanza de vía pública existente, considero que es una buena herramienta para trabajar en la 
dirección deseada, que es mantener una ciudad ordenada.

Alcalde: Moltes gràcies, hi ha un torn de paraules, no sé si el Partit Popular vol fer intervenció, sí? 
Endavant

Senyor Moya: Gràcies senyor Alcalde. Simplement, bé, ja vam debatir aquest tema en el corresponent 
Ple i si les esmenes que estan posades damunt de la taula milloren aquest text, doncs continuarem 
votant a favor del mateix.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Navarro per la CUP, endavant
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Senyor Navarro: Primer de tot, agraïm la capacitat que ha tingut el Govern i en aquest cas el senyor 
Segovia i els tècnics per recollir les aportacions que es van fer, creiem doncs que aquesta és la 
manera que podem sumar per la ciutat, com dèiem abans, també molt especialment la puntualització 
que s'ha fet entorn del tema del sexisme, que ens semblava molt greu i que ja havíem comentat, i que 
va aparèixer també amb força durant la Festa Major. Però no s'han aprovat totes les al·legacions que 
nosaltres plantejàvem i ens voldríem centrar en la darrera, que és la que fa referencia a les persones 
amb discapacitat visual, hem mantingut contactes amb l'ONCE i també amb especialistes en 
accessibilitat per invidents que ens reforcen en la idea que per aquestes persones aquest és un 
problema molt greu. Vostès mateixos, em sembla que en el Ple, permetin que llegeixi textualment, o 
bé en les esmenes que ens van enviar, i que vam compartir, ens deien: no s'accepta, si bé és cert que 
ajudaria a un reduït col·lectiu creiem que generaria molts més problemes que solucions, pensem en 
les 500 persones invidents de la comarca, donat que la nostra ciutat és la capital entenem que tot això 
també les afecta a elles, i per això seguim insistent en la necessitat d'abordar aquest tema, per això 
els hi demanaríem que deixin temporalment aquest punt sobre la taula, sense entrar en 
consideracions tècniques, que ens allargaríem molt.

Tornem a insistir que és factible des d'un punt de vista tècnic, pensem que és la solució més senzilla, i 
econòmica, el fet d'ordenar la franja d'espai adjacent a les façanes dels edificis, per tal que quedi 
aquesta franja lliure, això ajudaria molt a aquestes persones, també amb diversitat funcional per tal 
que es puguin orientar. Els demanem que s'ho plantegin, que facin un estudi sobre això, que de 
vegades creiem que des de la governança, no només s'ha de tenir en compte els principis jurídics 
també els principis humanistes, i que la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i l'accessibilitat 
universal haurien de ser en aquest tema, el primer que ens preocupes senyor Segovia. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans alguna intervenció? No? Per part d'Esquerra 
Republicana, no? Per part de Convergència i Unió? Senyor Segovia, perdo, el senyor Terrades vol 
intervenir? Senyor Segovia? 

Senyor Segovia: Yo evidentemente quiero agradecer a todos los Grupos Municipales que nos han ido 
presentado sus alegaciones y que evidentemente mejoran el texto inicial que en su momento 
propusimos. Por este ultimo tema, tengo que reconocer señor Navarro que a veces usted me 
descoloca, y tomesolo como un piropo, pero me refiero a que cuando empezamos la discusión política 
de esta Ordenanza recibimos un correo en el que usted decía  que ustedes entendían que hubiesen 
preferido en vez de una Ordenanza un plan de convivencia para consensuar las obligaciones y los 
derechos de la ciudadanía, y hasta aquí fantástico, decían también que el único objetivo de las 
ordenanzas es castigar económicamente ciertas actitudes, yo creo sinceramente, lo digo con la mano 
en el corazón, considero que es la manera de autoregularnos, y poder intentar llegar a un marco de 
convivencia que garantice los derechos y las obligaciones de cada uno. Pero aquí, cuando hablaba de 
esto, de no regular tanto, y ahora entrar tan al detalle, y digo, con el compañero del Partido Popular 
también lo comentábamos en su momento, son aquellas cosas que dice en mi intervención el Pleno 
del mes de julio, que a mi también me habían hecho dudar, y lo que hacíamos es intentar dar 
autonomía a los técnicos que miren, cuando nos solicitan la ubicación de una terraza, de que vayan a 



46

mirar la ubicación, y de que vayan a mirar que afecte lo menos posible pues a los diferentes 
colectivos, y le voy a poner un ejemplo que antes les ponía a mis compañeros cuando se lo explicaba, 
no por ser una referencia, ni me lo tomen por allí, por ejemplo la terraza del Hotel Europa, considero 
que una persona que al girar, si desplazáramos las terrazas noventa centímetros hacia fuera creo que 
seria mas complicado para ellas, que no seguir la propia linea de la acera, es una opinión, pudo estar 
equivocado. Pero como estas hay otras muchísimas terrazas en la ciudad, y algunas de ellas 
aplicando esta Ordenanza de los 90 centímetros de la fachada, desaparecerían, desparecerían 
cuando a lo mejor, es su manera de subsistir, porque no deja de ser el crecimiento exponencial de las 
terrazas en todas las ciudades, des de la implantación de la Ley del tabaco, que mucha gente nos 
pedía la terraza para poder fumar fuera ya que dentro no se puede.

Es difícil, es difícil y estoy seguro de que si hubiésemos aplicado a rajatabla esto de los 90 
centímetros de la terraza, ahora estaríamos criticados por el otro lado, en el sentido de que pobres los 
establecimientos que les dejamos sin una salida a su profesión. Respecto a la publicidad sexista, y 
que ha generado cierto debate en las redes sociales, y que dicho sea de paso, ningún Grupo 
Municipal habíamos pensado en ella, ni habíamos propuesto ninguna regulación, luego sí, luego nos 
hemos apuntado todos a seguir los twits, aquellos que tenéis Twitter, yo no me incluyo, y luego somos 
los mas abanderados del feminismo, que esta muy bien, y compartimos, pero si bien es cierto que la 
normativa general especifica como muy grave, creemos que en un principio de proporcionalidad, 
consideramos que aquí puede constar como una calificación de infracción grave, que es hasta 1.500 
euros, que consideremos que es suficiente, y entramos también, cuando hablamos en la Comisión 
Informativa, entraremos en una discusión diferente, pasamos de pantalla,  y veremos como 
argumentamos, según el tipo de anuncio, hay algunas evidentes que son clarisimas, pero habrá 
algunas que tendremos que tener un debate contundente y complicado de hasta donde llega la 
susceptibilidad de cada uno. Gracias. 

 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si vol intervenir el senyor Navarro?

Senyor Navarro: Molt breument. Jo dubto que nosaltres diguéssim que l'únic objectiu era castigar. 
Senyor Segovia, li torno la floreta, vostè m'anima, vostè m'estimula, vull dir que li agraeixo, en tot cas 
ho podem compartir a les xarxes socials o prenen-nos un cafè. I una última cosa, sobre el treball en 
qüestió de gènere, ho sento però no qüestioni a la CUP sobre aquest tema. Nosaltres podem entrar en 
qüestions tècniques però em sembla que la nostra historia ens avala. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Algun Grup té interès a intervenir? El senyor Segovia vol fer ús del dret a 
rèplica que té per tancar? Endavant,

Senyor Segovia: No discuto el aval que tiene la Crida per Granollers CUP, como también nos avalan 
los 150 años de feminismo democrático del Partido Socialista.
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Alcalde: Mòltes gràcies. Temps de votacions

Alcalde: El senyor Sastre m'ha notificat que s'absentava per motius personals.

S'aprova per majoria absoluta, amb 16 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13),  C's (2) ) i 
PP (1); 6 abstencions  dels Grups Municipals CIU (3) i ERC-AG-AM (3),  i 2 vots en contra del Grup 
Municipal CpG-CUP-PA (2)
 

Alcalde: En teoria s'ha acabat l'ordre del dia, queda l'apartat de mocions, però aquesta vegada 
inauguràrem, em sembla que és la primera vegada que ho fem en anys, introduirem un torn d'urgència 
i m'explico. Les dues últimes sessions hem tingut a l 'ordre del dia el nomenament de les persones que 
havien de formar part del Consell de Ciutat avalat pel conjunt de l'hemicicle, pel conjunt dels Grups 
Municipals. Per detalls diferents aquests 10 noms no es van poder completar, fins divendres a la 
tarda, quan ja l'Ordre del dia estava tancat, i a la Junta de Portaveus vam considerar que el millor era 
si aconseguíem tancar aquests noms i ho hem aconseguit abans del Ple, doncs proposar incloure 
aquest punt d'urgència i per tant tractar-lo. Això hem acordat a la Junta de Portaveus, per tant en tot 
cas, la pregunta és si hi ha algú que s'oposi a la urgència o tots els Grups Municipals tal com hem 
quedat, admeten la urgència, sí? Per tant incorporem aquest nou punt a l'ordre del dia, senyora 
Secretaria, si vol fer-ne lectura,

TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

L'Alcalde proposa la inclusió per urgència d 'un nou punt a l'ordre del dia amb el següent títol:

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

S'aprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió d 'aquest punt en l'ordre del dia.
A continuació es procedeix al debat del següent punt:

10101010).-).-).-).-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

En data 31 de març 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 com un dels organismes assessors de participació 
sectorial i territorial amb la composició següent: president: alcalde de Granollers,  Josep Mayoral; 1ª 
tinent d'alcalde: Alba Barnusell Ortuño; vocals: PSC-CP (1) – Rudy Benza Alegria ; CiU (1) - Àlex 
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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.

La Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació del dia 10 de maig de 2016 
va designar els següents membres del Consell de Ciutat d’acord amb l’article 5.1.c) d) i f) de llur 
Reglament, 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 registre d’entitats. 

L’article 5.1.e) de l’esmentat reglament 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 deu persones 
proposades per ell, i el servei de projectes estratègics ha confirmat en data 22 de setembre la 
disposició dels membres proposats a formar part activa de l’òrgan de participació . 

Atès l'informe favorable del tècnic del Servei de Planificació i Projectes Estratègics, de data 22 de 
setembre de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1- Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de ciutat, aprovat definitivament en sessió 
Plenària de data 31 de març de 2015. 

    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 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 de 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:

Sr. Amadeu Barbany, botiguer de tota la vida. És la quarta generació d'un negoci familiar fundat l'any 
1895. Expresident de Gran Centre, l’associació de botiguers de Granollers que va revolucionar el 
sector amb unes idees que giraven a l’entorn del lligam estret entre comerç, cultura i ciutat.

Sra. Anna Pi,  jove i activa. Jugadora d’handbol del BM Granollers. És enginyera química i futura 
mestra d'educació infantil.

Sr. David Lorente, arquitecte per la UPC i soci-fundador de HARQUITECTES. L’obra de l’estudi 
d’arquitectura ha merescut el reconeixement de diversos premis nacionals i internacionals, tant per 
obra construïda com en concursos d’idees.

Sra. Fina Jerez, Llicenciada i doctorada en ciències actuarials i financeres per la UB i llicenciada en 
ciències empresarials per la UPF. Especialitzada en matemàtiques financeres. Actualment és 
professora de Batxillerat. La seva trajectòria professional està molt vinculada al món educatiu .

Sr. Gemma Corbera, emprenedora. Treballa en l'organització d’esdeveniments corporatius i culturals. 
Ha viscut i treballa en i per diversos països. Membre i impulsora del col·lectiu "Imagina’t un Granollers 
amb més color".

Sra. Marta Estrada, Llicenciada en Biologia i en Medicina i Cirurgia, i doctora en Biologia per la 
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Universitat de Barcelona. Professora vinculada “Ad honorem” de l’Institut de Ciències del Mar de 
Barcelona (CSIC), on investiga sobre oceanografia biològica.

Sr. Martí Nadal. Director de l’Editorial Alpina, especialitzada en mapes i publicacions relacionades 
amb l’excursionisme i la muntanya i editor del segell "Marcòlic" i "Flor de Neu". Ha impulsat el canvi 
tecnològic de l’editorial, que va fundar el geògraf Salvador Llobet. 

Sra. Montse Barceló, Metge i executiva farmacèutica. És responsable d’operacions de l’empresa líder 
Estudis Clínics per Empreses TFS.

Sr. Oriol Altimira, professor de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural. Membre de 
diverses entitats locals. 

Sr. Santi Puig, empresari. Llicenciat en ciències econòmiques i en dret per la UB. Programa de 
Desenvolupament Directiu per IESE. Agent de la propietat immobiliària. Al llarg de la trajectòria 
personal i professional sempre ha estat vinculat i segueix en diferents institucions de la ciutat i 
comarca. 

Alcalde: Després d'aquesta lectura precisa de la senyora Secretaria, la primera Tinenta d'alcalde 
responsable d'impulsar aquest Consell té la paraula, endavant, 

Senyora Barnusell: Gràcies Alcalde i molt breument, els ha anomenat la senyora Secretaria, primer de 
tot bon vespre a tothom, els que esteu a la sala, avui ho ha comentat la senyora Secretària portem a 
Ple el nomenament de 10 persones al Consell de Ciutat. Va quedar com ha dit l'Alcalde, sobre la taula 
el mes de juliol, un mes també previ a aquest període més estival, i avui el portem a Ple, de manera 
consensuada i acordada. Un Consell que es constituirà al llarg de les properes setmanes, també tan 
bon punt tinguem l'acceptació de la resta de membres que en formen part. Ciutadans i ciutadanes, 
entitats i associacions de veïns que com marca el reglament aprovat han estat escollides per sorteig 
aleatòriament i que aquests dies ja estan rebent les diverses notificacions .

Vull començar la meva intervenció remarcant que es tracta d'una proposta unànime feta per tots els 
Grups Municipals, acordada pels 25 regidors i regidores que estem en aquest Ple, vull  també agrair el 
debat fet obertament i amb tota confiança amb tots els membres de la Comissió informativa i amb els 
diferents portaveus dels diferents Grups, una proposta conjunta, una aposta de tots per iniciar amb 
força i rigor el Consell de Ciutat, i una convicció personal, segur que compartida per molts dels que 
estem en aquí, que aquest Consell ens ha d'ajudar també a fer créixer la ciutat, créixer en el sentit 
més ampli del terme, a fer-la més rica, a generar nous debats i noves reflexions, un Consell que ens 
aportarà visions i perspectives diverses sobre la ciutat, que ens farà pensar encara més i obrir altres 
mirades a nous projectes, i també a projectes estratègics que ja s'estan impulsant des de l'Ajuntament 
i que formen part d'aquesta acció. Una mirada sobre el dia a dia de la ciutat, i alhora també com deia, 
una mirada més estratègica i de futur, aquesta mirada també li encarregarem que la debati amb el 
Consell Directiu i la gent del Pla Estratègic . 

Aquestes visions i perspectives que em referia sobre la ciutat, són les que els demanarem a les 
persones que avui proposem, per això les hem proposades, ciutadans i ciutadanes de Granollers, 
compromesos amb la ciutat i la seva gent, que la viuen i que l'estimen, d'edats diferents i perfils 
professionals mot diversos coneixedores alhora d'experiències d'altres ciutats i també d'arreu del món 
i coneixedores també del territori més proper tant des del seu àmbit professional com des del 
personal, d'àmbits com s'ha dit representatius dels diferents eixos estratègics de la ciutat, com marca 
el reglament del mateix Consell, ja aprovat pel Ple. L'econòmic, parlem d'indústria, empresa, comerç. 
El social, parlem d'educació, esports, cultura i el territorial. 



50

A totes aquestes persones, i des d'aquí, des d'aquest plenari, agrair i crec que ho faig en nom de tots 
els que estem aquí, haver acceptat aquesta proposta així com també a totes les entitats i associacions 
i ciutadans i ciutadanes que acceptaran els propers dies forma part d'aquest Consell de Ciutat. Homes 
i dones escollits d'entre el padró, 10 entitats del registre municipal i un terç de les associacions de 
veïns, que viuen i treballant aquí a Granollers, a més a més d'un representant de cada un dels Grups 
Municipals, formaran aquest Consell de Ciutat. A tots ells, moltes gràcies per acceptar i per la 
confiança, junts tenim el repte de posar en marxa aquest nou òrgan assessor, és un nou òrgan que a 
partir d'avui posem ja en marxa, les propers setmanes es constituirà, i tenim el repte de posar-lo i 
fer-lo caminar, junts també tenim el repte com deia a l'inici, i per anar acabant, de portar i compartir 
noves mirades i reflexions sobre la ciutat que ens estimem, Granollers, perquè la ciutat es fa i es 
construeix a partir de moltes visions i mirades plurals i diverses i que tots i totes les volem sempre 
encara una mica millor. Pe tant, moltes gràcies a tothom i molt bon vespre. 

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas si algun Grup vol intervenir, per part del Partit Popular no hi ha 
intervenció? Per part de la CUP tampoc? Ciutadans? Esquerra? Endavant, té la paraula senyor Mur.

Senyor Mur: Gràcies Alcalde, en tot cas de forma breu, però ens alegrem de la constitució d'un nou 
Consell de Ciutat, nosaltres ja vam evidenciar en el Ple de l'estat de la ciutat, que els consells en 
aquesta ciutat doncs no funcionen en tot cas de la mateixa manera, avui mateix nosaltres felicitàvem 
al Consell de cooperació, n'hi ha d'altres que no han funcionat, de fet ha estat difícil crear com deia la 
regidora un grup de persones que en volgués formar part, potser coneixedors de com van les coses, 
de quin és el tipus de participació, en tot cas hem parlat de debats, la regidora ha parlat de reflexions, 
ha parlat de mirades cap a nous projectes, aprofitem-ho, no deixem escapar una oportunitat de què 
tantes persones, algunes que són escollides a l'atzar, vam ser testimonis d'aquesta selecció, d'altres 
que han estat escollides de forma diguem-ne intencionada, interessava que fossin elles, han dit que si 
gent com ha llegit la Secretària amb una preparació enorme, aprofitem aquest talent, aprofitem que 
tenim aquesta gent disposada a treballar per la ciutat, no tornem a fer d'aquest Consell una cosa 
simplement de maquillatge, utilitzem-lo, fem-lo pràctic. Gràcies. 

 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si hi ha alguna intervenció per part de Convergència, no? Per part del 
Grup Socialista? La Regidora vol tancar el debat?

Senyora Barnusell: Sí, només per tancar i aclarir en aquest cas una qüestió, la primera l'aprofitarem, 
per això estem creant aquest Consell, i la segona sí que en aquest cas jo que he parlat amb nom de 
tots els portaveus i de tots els Grups en cadascuna d'aquestes persones per fer-los la proposta, totes 
elles han transmès l'agraïment, per formar part, la il·lusió, i en cap cas els motius que han portat a 
aplaçar en aquest cas un mes i mig, del mes de juliol fins ara, l'aprovació d'aquest punt ha sigut per 
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qüestionament de funcionament d'altres consells de participació. Si de cas ha sigut algun tema 
personal de cadascun d'ells, però en cap cas té referència a això, jo crec i vull acabar així, ressaltant i 
remarcant, que crec que és molt important, el reglament, i que també se sàpiga, permetia aprovar 
aquest punt amb només dos terços del Consistori, per tant només amb dos terços d'aquests 25 
regidors, ho haguéssim pogut fer fa temps, però vam creure tots els membres de la Informativa i tots 
els portaveus que era important per iniciar amb força aquest Consell que fos aprovat per unanimitat, 
per això hem esperat fins avui, i agrair de nou l'aportació de tots els Grups, segur que ens aportarà 
molt aquest Consell i el farem funcionar amb fermesa.

Alcalde: Moltes gràcies, per tant queda clar que s'aprova per unanimitat, la proposta és de tots els 
Grups Municipals, de la Junta de Portaveus, per tant l'aprovem. 

S'aprova per unanimitat
 

Passem al punt número 10, que en aquest és l'11, són les mocions, n'hi ha 7 en concret, senyora 
Secretària ara li toca a vostè iniciar aquest torn,

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

11111111....1111).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE C''''S DE REBUIG A LA RESOLUCIÓS DE REBUIG A LA RESOLUCIÓS DE REBUIG A LA RESOLUCIÓS DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ    
263263263263////XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A LXI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A LXI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A LXI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A L''''INFORME I CONCLUSIONS DE LAINFORME I CONCLUSIONS DE LAINFORME I CONCLUSIONS DE LAINFORME I CONCLUSIONS DE LA    
COMISSIÓ DCOMISSIÓ DCOMISSIÓ DCOMISSIÓ D ''''ESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENTESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENTESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENTESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENT

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada, amb els vots en contra  dels Grups 
Municipals del PSC-CP, CIU, ERC-AG-AM i CpG-CUP-PA;  i els vots a favor dels Grups Municipals  
C's i PP.

 
Alcalde: Ja saben vostès que es pot fer explicació de vot, aquells Grups que ho desitgin per un temps 
aproximat de 2 minuts, i aquesta vegada s'ha demanat en aquest apartat, com la majoria dels que 
veurem. Comença com sempre la CUP, si vol fer ús de la paraula.

Senyor Moya: El Partit Popular.
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Alcalde: El Partit Popular, perdoni, ara no sé per què se m'anava la mirada cap allà. Disculpin, senyor 
Moya, té la paraula vostè, 

Senyor Moya: Inaudible

Alcalde: Com que habitualment no en fa ús, ja me n'anava cap allà, és a dir, ho encertava. La CUP, 
endavant,

Senyora Oliver: Bones de nou, la nostra posició és tant abastament coneguda que suposo que el 
senyor Alcalde ja estava esperant que la CUP lògicament digues la seva en aquest cas, justament 
perquè som previsibles en aquest cas, serem també molt breus, senyors Ciutadans, que és qui ha 
presentat aquesta moció, els hi hem de dir que escoltin al poble de Catalunya, el poble de Catalunya 
va votar, va dipositar una urna perquè així les van passar, el poble de Catalunya tornarà a votar. Per 
tant, si són demòcrates, si accepten el legítim dret de la dipositació de l'urna a la papereta, de la 
papereta a l'urna, doncs acceptin perquè no els hi queda altra, els resultats que tenim damunt de la 
taula. Gràcies.

Alcalde: Molt bé. Ciutadans com a Grup que ha presentat la moció i òbviament per al·lusions, 
endavant 

Senyor Carmany. Bé, també molt breu, nosaltres de la mateixa manera que la CUP ens diu que 
escoltem el poble, nosaltres els hi diem a la CUP que escoltin ells al poble, és a dir, Junts pel Sí i la 
CUP tenen més escons al Parlament, però no tenen més vots a Catalunya, va haver un 52% de la 
població que va votar No a la independència, i un 48% que Sí, per tant el que ha de fer la Generalitat 
de Catalunya és començar a treballar, deixar-se d'il·legalitats, deixar-se de projectes de DNI i 
gastar-se tants milions d'euros en DNI catalans que no tenen cap validesa constitucional ni legal, i a 
partir d'aquí nosaltres presentem aquesta moció bàsicament perquè demanem al Parlament de 
Catalunya que acati les lleis i al Tribunal Constitucional .
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Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra 

Senyor Mur: Mirin, senyors de Ciutadans, quan darrere d'un projecte, durant molts anys hi ha un 
recolzament substantiu de persones que li donem suport, dir que això xoca amb la legalitat és un 
error, és que segurament aquesta legalitat ja ha estat superada, i per tant aquest projecte és 
imparable, no és il·legal, és legítim. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, Demòcrates, ara ja sí que si parla vostè, ja 
no sé com dir-ho,

Senyor Vila: Ara parlo jo. Molt breu, amb quina legitimitat ens demana Ciutadans que aprovéssim una 
cosa? Legitimitat que ve de la votació de la gent que ens ha escollit com a regidors, per tant nosaltres 
respectem la legitimitat de la gent que ha votat al Parlament, no entenem altra manera de fer-ho.

Alcalde: Pel Grup Socialista, el senyor Terrades, vol intervenir? 

Senyor Terrades: Sí. La posició del Grup Municipal Socialista respecte al tema que ens ocupa, més 
enllà d'aquesta moció instrumental, és coneguda, els hi aconsello que repassin el programa electoral 
de les darreres eleccions municipals del PSC, sense anar més lluny que repassin el band de l'Alcalde 
que va fer ara fa tres setmanes i escaig, amb motiu de l'11 de setembre, allà trobaran la posició del 
PSC. I com que ja ens veiem a venir en els propers mesos, mocions i contramocions en un sentit i en 
un altre, dir-los que la posició del Grup Municipal Socialista és la que vam expressar ara també fa dos 
o tres plens, respecte a una altra moció que es va presentar en sentit contrari, i que signaven els 
Grups de la CUP, d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, perquè encara no han canviat el 
nom. Miri, dir-los que a nosaltres ens trobaran per construir, ens trobaran per fer una ciutat millor, més 
sostenible, més integradora, una ciutat oberta, ens trobaran per lluitat contra les desigualtats, ens 
trobaran per sumar, i no per restar, entre altres coses perquè els ciutadans i ciutadanes de Granollers 
i del país són plurals.
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Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent moció, en aquest cas aprovada, endavant 

11111111....2222).-).-).-).-MOCIÓ DMOCIÓ DMOCIÓ DMOCIÓ D''''ADHESIÓ DE LADHESIÓ DE LADHESIÓ DE LADHESIÓ DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA    """"DECLARACIÓ BASCADECLARACIÓ BASCADECLARACIÓ BASCADECLARACIÓ BASCA    
2016201620162016""""

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta, amb els vots 
favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, CIU, ERC-AG-AM , C's i PP; i el vot en contra del Grup 
Municipal CpG-CUP-PA

A la 8a Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles (País Basc, 27-29 d'abril de 2016) prop 
de 900 participants de 40 països van adoptar la Declaració Basca com un nou full de ruta per 
aconseguir ciutats i pobles més productius,  sostenibles i resilients.

La Declaració remarca la necessitat de trobar solucions innovadores que serveixin per fer front als 
reptes econòmics, socials i ambientals més imminents.

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

Primer: Aprovar de forma íntegra el contingut de la “Declaració Basca 2016 “, que es transcriu 
literalment a continuació d'acord amb els fets exposats: 

LA DECLARACIÓ BASCA: Nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per crear municipis 
productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva

Que diu:

" Preàmbul

El nostre origen

Fa més de 20 anys, durant la 1a Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, els alcaldes i 
alcaldesses de les ciutats i pobles europeus van aprovar la pionera Carta d'Aalborg, que va donar el 
tret de sortida a la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. Inspirada en els resultats 
obtinguts en la Conferència sobre Medi Ambient i Desenvolupament de l'ONU celebrada a Rio de 
Janeiro l’any 1992, i en els resultats del Grup d'Experts en Medi Ambient Urbà de la UE, i amb el 
suport de les principals xarxes europees de governs locals, la Campanya va evolucionar per 
convertirse en el primer moviment de governs locals a gran escala basat en compromisos clars i amb 
una poderosa estructura de suport, incloent-hi el suport de la Comissió Europea. A partir de llavors, un 
gran nombre de processos d'Agenda Local 21 es van desenvolupar a tota Europa, establint 
perspectives i accions a emprendre a favor d'un futur sostenible per a les ciutats europees. En algunes 
zones d'Europa, els governs regionals i nacionals han donat suport al moviment Agenda Local 21, tant 
des d'una perspectiva estructural com financera. Durant la seva primera dècada d'existència aquest 
moviment es va centrar sobretot en la planificació participativa i en qüestions ambientals .

Al cap de 10 anys, el 2004, després de la Cimera Rio+10 de l'ONU que es va celebrar a 
Johannesburg, la necessitat d'un marc de referència clar que inclogués una definició d'objectius i una 
mesura del progrés va quedar reflectida en els Compromisos d'Aalborg. Un gran nombre de ciutats 
començaven a desenvolupar els seus compromisos i a debatre sobre els indicadors i sistemes de 
gestió per a la seva implementació i supervisió. En aquell moment, l'enfocament se centrava en els 
mecanismes d'implementació, l'eficàcia dels recursos i els processos per convertir aquests recursos 
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en serveis i benestar per a la societat.

El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses i l 'Agenda Urbana Europea

Amb el llançament del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, el 2008 va 
néixer un nou model de governança a Europa, que connectava de manera directa els nivells polítics 
locals amb la Unió Europea. Actualment aquesta iniciativa uneix els camins de milers d'autoritats 
locals i regionals que es comprometen voluntàriament a implementar en els seus territoris els 
objectius climàtics i energètics de la Unió Europea. Que aquest reeixit model de governança pugui ser 
reproduït o no en altres àrees temàtiques, encara és objecte de debat.

Finalment, el 2016 es presenta la nova Agenda Urbana Europea, amb l'objectiu d'integrar millor les 
polítiques urbanes a la Unió Europea i establir noves formes de cooperació entre els governs locals , la 
UE i la Comissió Europea. Aquest marc d'actuació recolza en el Pacte d'Amsterdam iniciat a finals de 
maig del 2016.

El nou marc de les Nacions Unides

El setembre del 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), entre els quals hi ha l'objectiu 11, que es refereix a les ciutats i 
àrees urbanes. Els ODS segueixen la lògica i l'esperit dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni (ODM), i els traslladen a la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Aquests objectius són d'aplicació per a tots els estats membres de l'ONU i assumeixen una 
perspectiva integradora sobre desenvolupament internacional i suport de la vida humana al nostre 
planeta. Els ODS inclouen nous temes i un enfocament que presenta el medi ambient, l'economia i la 
societat com a sistemes integrats en lloc de pilars separats i en competència, com per exemple en el 
camp del consum i la producció sostenibles.

El desembre del 2015, amb motiu de la 21a Conferència de les Parts (COP 21) de la Convenció Marc 
de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) a París, es va assolir un acord global sobre el 
clima per limitar l'escalfament global a un increment de la temperatura entre 1,5 °C i 2 °C. Juntament 
amb altres acords internacionals de referència, l'Acord sobre el Clima de París conforma el marc 
internacional per a les accions sobre el clima a tots els nivells de govern .

Durant la Cimera sobre el Clima de les Nacions Unides de setembre de 2014, el Secretari General de 
les Nacions Unides i el seu Enviat Especial per a les Ciutats i el Canvi Climàtic van engegar el Global 
Compact of Mayors (Pacte Global d'Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi Climàtic). Amb el suport de 
les principals xarxes de ciutats, el Pacte estableix una plataforma comuna per canalitzar l'impacte de 
les accions col·lectives de les ciutats a través de la mesura estandarditzada d'emissions i riscos 
climàtics i d'avaluacions públiques consistents dels seus esforços. Des de llavors, centenars de 
ciutats de tot el món s'han sumat al Compact of Mayors.

Potser d'una manera més explícita que anteriorment, aquests acords tenen en comú la noció de límits 
globals que s'han de respectar per protegir la qualitat de vida de les persones que poblen ciutats, 
països i continents, en definitiva, que habiten el nostre planeta. Tanmateix, reconèixer que els canvis 
necessaris per aconseguir els objectius esbossats globalment passen per una transformació integral 
de la societat encara adquireix més rellevància, i cal fer front a desafiaments socials, culturals, 
econòmics i tecnològics que afectaran profundament les societats urbanes.

Ciutats i pobles d’Europa

Es demana als líders de les ciutats i pobles, als responsables de la presa de decisions, als agents 
urbans i a la ciutadania que dissenyin i donin forma a aquesta transformació, atès que Europa encara 
no ha aconseguit recuperar-se de la crisi financera i econòmica, i els nostres països tenen reptes com 
la desocupació i una bretxa cada vegada més gran entre rics i pobres. A més, les nostres societats 
s'han d'enfrontar a conflictes entre regions limítrofs, a la bretxa econòmica i social, que n'és una de les 
causes, així com a la migració cada vegada més nombrosa cap a Europa, que n'és una de les 
conseqüències.

Avui en dia, per poder fer front a aquests reptes, hem de pensar creativament i trobar una manera 
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innovadora de comprometre econòmicament i socialment les nostres societats civils, especialment en 
l'àmbit local. Haurem de trobar solucions sostenibles que incrementin el valor econòmic que s'obté a 
les ciutats i regions en benefici de la població local. Necessitem inspiració, més consciència i 
educació, noves idees, innovació tecnològica i social, i el nostre compromís actiu com a polítics, 
emprenedors i ciutadans responsables per protegir conjuntament el nostre futur.

Hem de definir un nou full de ruta cap al futur!

Nosaltres, alcaldes i alcaldesses de ciutats i pobles europeus

Considerant la nostra responsabilitat en el benestar de la nostra ciutadania i la del futur, i en la 
dimensió global del nostre desenvolupament local, estil de vida i consum de recursos

Reconeixem la necessitat d'una transformació tecnològica, socioeconòmica i sociocultural de les 
nostres societats per tal d'assegurar una qualitat de vida digna per a la nostra població tot respectant 
els límits dels nostres ecosistemes locals i globals i els recursos naturals disponibles .

Entenem la necessitat de transformació amb la finalitat de:

1. Descarbonitzar els nostres sistemes energètics i reduir el consum total d 'energia.

2. Crear patrons de mobilitat urbana sostenibles i accessibilitat per a tothom .

3. Protegir i millorar la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes .

4. Reduir l'ús de terrenys no urbanitzats i d'espais naturals.

5. Protegir els recursos hídrics, la qualitat de l'aigua i la de l'aire.

6. Adaptar-se al canvi climàtic i reduir el risc de catàstrofes .

7. Millorar els espais públics per crear entorns de convivència , segurs i dinàmics.

8. Aconseguir habitatges suficients i adequats per a tothom.

9. Garantir la inclusió i la integració socials de tots els estaments de la societat .

10. Enfortir les nostres economies locals i les oportunitats d 'ocupació local.

Per a donar suport i accelerar…
... La transformació sociocultural:

Desenvoluparem una «cultura de la sostenibilitat» basada en l'accés equitatiu als serveis municipals 
de tothom sense distinció per causa d'edat, religió, raça o gènere, i la reflectirem en els nostres 
pressupostos i sistemes d'educació;

Implicarem activament la nostra ciutadania i passarem d'una planificació participativa a una 
implementació participativa, donant suport i utilitzant nous enfocaments com la producció, la innovació 
i el disseny col·laboratius;

Redefinirem els límits entre serveis, activitats i tasques públiques i privades, i intentarem fomentar el
compromís privat i cívic a escala local ;

Promourem la innovació social, les empreses socials i el compromís cívic en què es recolzen 
l'educació, la formació i la inclusió social de grups marginats i d 'immigrants;

Donarem suport a l'«economia compartida», «economia de col·laboració» o «economia cívica» i a 
altres enfocaments que combinin les idees d'emprenedoria, compromís cívic i transformació de la 
societat.
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... La transformació socioeconòmica:

Convertirem els reptes que se'ns plantegen en oportunitats per a les nostres economies locals en 
àrees clau com la producció descentralitzada d'energies renovables, producció local d'aliments, 
conceptes innovadors de transport, nous enfocaments als serveis socials i moltes altres innovacions ;

Crearem i tancarem les cadenes de valor local, facilitarem la cooperació innovadora d'empreses per 
captar valor local i regional, crear oportunitats d'inversió local i llocs de treball a petita escala, i 
augmentar els ingressos públics;

Aplicarem idees innovadores de finançament, com el finançament col·lectiu (crowdfunding), el 
finançament cooperatiu, la combinació de fons públics i ciutadans o les monedes complementàries ;

Adquirirem productes i serveis respectuosos amb el medi ambient i tindrem en compte els impactes 
socials i econòmics de les decisions de compra ;

Fomentarem el desenvolupament cap a una economia circular que redueixi la necessitat de consumir 
recursos naturals i la generació de residus.

... La transformació tecnològica:

Seleccionarem i aplicarem amb seny noves tecnologies intel·ligents que donin suport a les 
transformacions socioculturals i socioeconòmiques necessàries, i vetllin per l'interès de la ciutadania i 
pel bé públic;

Utilitzarem la compra pública com un instrument per accelerar la introducció en el mercat de 
tecnologies innovadores i sostenibles, i assegurarem que la seva aplicació s'adeqüi a la demanda i 
permeti l'aplicació de solucions locals descentralitzades als reptes que es plantegen ;

Plantarem cara a la bretxa digital en les nostres societats locals i facilitarem la infraestructura i el 
suport necessaris perquè tots els grups tinguin el mateix accés als serveis digitals i d 'informació;

Donarem suport als estàndards de dades d'accés lliure i vigilarem que les dades públiques recollides 
no siguin controlades per actors privats, sinó que estiguin disponibles per als nostres governs locals 
per tal de millorar les polítiques i serveis per a la ciutadania ;

Prepararem les nostres polítiques i els nostres sistemes de gestió pública i governança, així com les 
nostres societats urbanes, per als canvis socioculturals que desencadenen les tecnologies 
innovadores i intel·ligents, per tal de maximitzar-ne els efectes positius.

Per convertir-nos en agents actius que facin realitat aquesta transformació ...

... Apel·lem als governs nacionals i regionals , i a la Unió Europea:

Perquè incrementin substancialment la integració horitzontal (entre departaments i ministeris) i vertical 
(entre tots els nivells de governança) de les polítiques relacionades amb el desenvolupament urbà;

Perquè ofereixin marcs reguladors comuns, incentius i impostos per tal de crear condicions de mercat 
que potenciïn la transformació necessària i generin escenaris transparents i condicions de 
competència equitatives per a tots els actors privats i públics implicats, i perquè revoquin els marcs, 
incentius i impostos que impedeixin aquesta transició ;

Perquè fomentin i donin suport a les iniciatives liderades per la comunitat i als enfocaments 
descentralitzats basats en marcs reguladors comuns i en les condicions del mercat per tal de donar 
suport a les cadenes de valor locals i a la captació de valor ;

Perquè alineïn els objectius i finalitats polítics amb els programes financers i plans de suport 
disponibles per a les infraestructures i el desenvolupament urbans ;

Perquè assessorin les institucions financeres públiques i els bancs en el seu suport a inversions a 
petita escala per sota dels llindars actuals, i ofereixin programes de seguretat i fons de garantia per a 
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inversions de base comunitària.

... Declarem la nostra disposició:

A donar suport als governs nacionals i regionals i a la Unió Europea a l'hora d'implementar els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU i l'Acord sobre el Clima de París, i d'alinear 
l'Agenda Urbana de la UE amb els seus objectius;

A iniciar i implementar localment accions de transformació al llarg dels  15 punts del nou full de ruta;

A monitorar i documentar les accions de transformació i fer que estiguin disponibles per a ser 
reproduïdes a la Plataforma Europea de Ciutats Sostenibles".

Segon: Facultar a l’il·lustre senyor Alcalde de l’Ajuntament de Granollers per a la signatura dels 
documents i annexos que se’n derivin dels acords anteriors. 

Tercer: Notificar a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat l’acord que 
s'adopti en el Ple de l'Ajuntament per tal de donar la màxima visibilitat al nostre compromís . 

Alcalde: Moltes gràcies, hi ha demanada intervenció aquí, en aquest cas per part de la CUP. No sé si 
el senyor Moya vol fer-ho també abans, no? 

Senyor Navarro: Nosaltres voldríem justificar el nostre vot contrari, perquè sabíem que era un tema en 
el qual tindrien els Grups majoritaris un cert consens. A veure, entenem que les mocions han de servir 
per tirar endavant i que també han de reflectir la feina que es fa en la quotidianitat, clar, la Unió 
Europea que és la que està negociant el TTIP, que pretén destruir els drets socials i ambientals, la 
Unió Europea que considera el gas natural com una energia de transició, aquesta és la Unió Europea 
a la qual ens hem d'afegir.

Per altra banda, per donar suport a un acord del clima de Paris que la majoria d'especialistes no de 
polítics, diuen que és totalment insuficient, i que és injust perquè sobretot carrega les tintes sobre la 
gent més necessitada i amb més dificultats del nostre planeta. També per altra banda creiem que 
reduir les emissions i mantenir el creixement econòmic del capitalisme actual són coses 
contradictòries. 

També volem votar en contra des de la perspectiva granollerina, entenem que un Govern com el de la 
ciutat que demana subvencions europees amb la indústria del motor, un govern que com he dit abans 
doncs no es planteja com un dels reptes principals reduir, augmentar perdo, aquest 30% de residus 
recollits, un Govern que aposta per ampliar les dimensions i els usos del circuit , i fer un kàrting estrella 
en el Pla Director del Circuit, un Govern que reclama més infraestructures pel vehicle privat, recordo 
tot el tema de la C-17 que vostès van plantejar, tot això és contradictori, senyors i senyores, i per tant 
nosaltres no volem participar d'aquestes declaracions que només són fotos, i el que volem és treballar 
per una ciutat més sostenible i per una millora en aquest sentit . Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha algun altre Grup que vulgui intervenir? El Grup Socialista sí que 
vol intervenir? Endavant senyor Terrades 

Senyor Terrades: Bé, en tot cas el que estem fent és adherir-nos i reforçar una xarxa de governs 
locals, els governs locals diem que cada cop han de fer sentir amb més força la seva veu a Europa, 
una Europa que evidentment tal com s'està construint en alguns no ens acaba d'agradar. I miri, que 
diu la moció, que no ha llegit la senyora Secretària, descarbonitzar els nostres sistemes energètics i 
reduir el consum

Alcalde: La senyora Secretària no l'ha llegida perquè és molt llarga, i ja hem consensuat que només 
llegiria el títol,

Senyor Terrades: I reduir el consum total d'energia, li explicàvem l'altre dia en el debat de l'estat de la 
ciutat, hem assolit els objectius que fitxa la Unió Europea, el Pacte d'alcaldes i alcaldesses, que era 
reduir un 20% els gasos d'efecte hivernacle per l'any 2020, nosaltres estem a l'any 2016, en el 31,5 
avaluat. Crear patrons de mobilitat urbana sostenible, estem fent un esforç per pacificar moltes zones 
de la ciutat, protegir i millorar la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes, i protegir els recursos 
hídrics. Ara faig una agrupació, la setmana passada, tècnics, el mateix dia que s'estava celebrant el 
debat de l'estat de la ciutat, tècnics de la ciutat estaven assessorant a l'Ajuntament de Múrcia per 
veure com recuperaven el seu riu, és un model d'èxit. Adaptar-se al canvi climàtic, això és el que 
estem fent, o intentem fer a totes les administracions, o almenys la nostra. Millorar els espais públics, 
per poder crear entorns de convivència, vostès podran afirmar que això no s'ha fet a la ciutat de 
Granollers, si no ho haguéssim fet, probablement ni l'Alcalde estaria sentat aquí, ni el Grup Socialista 
tindria 13 regidores i regidors. Aconseguir habitatges suficients, miri, avui hem presentat un nou Pla 
d'habitatge a la ciutat de Granollers. Enfortir les nostres economies locals, és el que estem fent, ho 
estem fent cada dia, aquest Govern i els agents econòmics de la ciutat, per tant, més raons que 
aquestes, que entronquin amb aquests deu punts, que la declaració basca per uns pobles més 
sostenibles està defensant, doncs hem cregut que era la millor manera de donar-hi suport.

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent moció, senyora secretaria

11111111....3333).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERS----CUPCUPCUPCUP    
EN SUPORT A “SOMEN SUPORT A “SOMEN SUPORT A “SOMEN SUPORT A “SOM    27272727    I MÉS” ENCAUSATS PER LA TANCADA AL RECTORAT DE LA UAB ENI MÉS” ENCAUSATS PER LA TANCADA AL RECTORAT DE LA UAB ENI MÉS” ENCAUSATS PER LA TANCADA AL RECTORAT DE LA UAB ENI MÉS” ENCAUSATS PER LA TANCADA AL RECTORAT DE LA UAB EN    
DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICADEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICADEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICADEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA
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La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada, amb els vots en contra  dels Grups 
Municipals del PSC-CP i PP; el vot favorable  dels Grups Municipals  ERC-AG-AM i CpG-CUP-PA;  i 
l'abstenció dels Grups Municipals CiU i C 's..

Alcalde: Aquí hi ha demanades intervencions també, no sé si el Partit Popular, vol intervenir, 
endavant,

Senyor Moya: Alcalde, molt breument, explicar el posicionament, el vot en contra, ja que el suposat 
dret d'ocupar edificis públics i privats com a forma de protesta, lògicament no està recollit en cap 
ordenament jurídic, i a cap democràcia. Una cosa és el dret de reunió, manifestació, i una altra molt 
diferent és l'ocupació il·legal d'edificis. No es pot parlar d'ocupació simbòlica quan va ser una 
ocupació de més de tres dies, amb barricades i cadenes, que només va terminar quan fins el llavors 
rector va demanar l'entrada dels mossos d'esquadra a la mateixa Universitat, per lo qual nosaltres 
votarem en contra.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de la CUP té la paraula el senyor Navarro, sí? Endavant 

Senyor Navarro: Nosaltres formen part del Comitè de suport als 27 i més que hem format a Granollers, 
perquè creiem que el que s'està plantejant en aquest tema és un tema de justícia, vull recordar que 
aquesta moció s'ha aprovat a ciutats amb majoria d'esquerres, no és el cas de Granollers. Badalona, 
Cerdanyola, Manresa, Santa Coloma de Gramanet, de govern socialista. Aquesta moció fa referència 
a temes dels quals hem parlat en el Ple, però és que a més forma part, és a dir, hi ha una persona de 
Granollers, i altres de la comarca, que estan encausades per aquest tema, entenem que coses de les 
quals hem parlat, com ara els convenis de drets humans, la protecció internacional, la defensa que fa 
la Constitució espanyola, les hem aplicades en el tema dels refugiats, i tant que ho fem, i en canvi en 
aquest tema doncs la majoria mira cap a un altre cantó. 

Aquí hi ha una condemna gravíssima, d'entre 11 i 14 anys de presó, amb més de 400.000 euros de 
demandes econòmiques a persones que no està clar que hagin tingut una participació activa i que en 
tot cas van donar suport a la tancada que es va produir. I tornem, ens plantegem veient que a més que 
hi havia altres ajuntaments del qual eren ciutadans alguns dels encausats, la moció no se'ns planteja 
cap mena de negociació ni d'alternativa, i directament es vota en contra. Torno, em sembla un tema 
de justícia i que les paraules se les endú el vent, però els fets conten, i estan votant en contra i 
esperem que no caigui sobre la consciència dels regidors i regidores que han votat en contra de la 
possible condemna que es pugui produir sobre aquests estudiants i personal de l'UAB, i per tant 
s'arxivi el cas i que quedin absolts, vostès sabran que fan, en tot cas, em sembla lamentable i ho 
volem deixar sobre la taula.
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Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans no? Per part d'Esquerra? Endavant,

Senyor El Homrani: Bones. És un tema molt complicat i jo crec que al final vull fer una reflexió que 
crec que l'hem de fer tots plegats. És un tema que si rasques una miqueta, si t'informes, veus que tot 
plegat va ser una miqueta estrany. La Universitat Autònoma en molts moments va negar que hagués 
fet l'acusació, després el 2015 diu que no, retiro l'acusació, amb el qual sí que va fer l'acusació, jo he 
sigut estudiant de la Universitat Autònoma, els que hem sigut estudiants de la Universitat Autònoma 
sabem histories, hi ha hagut més ocupacions, en les quals no hi ha hagut cap tipus de procés judicial. 
No se'ls imputa per cap delicte concret, això és una anomalia de la fiscalia, se'ls imputa per delictes 
que no són concrets, i fins i tot hi ha dues persones que se les imputa per haver participat en una roda 
de premsa, i per això dedueixen que són els líders del moviment. Jo he tingut la mala sort de 
trobar-me amb alguns dels afectats per altres responsabilitats, i és clar, a vegades parlem amb molta 
llibertat de 11 14 anys, és clar, dius, si això ho vincules també a unes línies d'actuació de la fiscalia 
entorn del dret a vaga, crec que aquí hi ha més d'una força política que estem adherits al manifest pels 
300 sindicalistes que estan encausats pel dret de vaga, amb penes penals, doncs dóna aquesta 
sensació que dius uf, és molt preocupant, i 11 14 anys, i quan parles amb algun dels afectats, la 
veritat, et diu, és que vaig a la presó, i no ho acabo d'entendre.

I el que crec que hem de reflexionar és que buidem de contingut la paraula diàleg, i ho dic, és la meva 
percepció, probablement no la compartirem, però buidem de contingut la paraula diàleg, jo m'he 
sorprès, quan els he preguntat als companys i companyes de la CUP si se us ha demanat canviar 
alguna cosa, perquè jo puc entendre que no puguem compartir algun dels elements, alguna manera 
de plantejar-ho, però crec que el fons, amb una fiscalia que està actuant amb un sentit molt clar entorn 
d'algunes llibertats, en una situació que s'han fet altres tancades i que mai hi ha hagut un procés 
judicial, 26 persones, se'ls hi demanen entre 11 i 14 anys, vull dir, jo espero que no surti bàsicament 
perquè la fiscalia no concreta delictes, però uf uf uf, és preocupant, és preocupant i el que hem 
preocupat és això, la incapacitat que tenim, buidem de contingut la paraula diàleg, i no busquem 
aquell, jo després he estat revisant i he vist, si s'ha aprovat a Santa Coloma, perquè no han de buscar 
aquest punt? Perquè no han buscat, home hi ha una persona afectada a Granollers, també, però 
deixant a part que hi ha una persona afectada a Granollers, i és en aquest sentit en el qual ens sobta 
el que ha passat amb aquesta moció, ens sobta molt, i nosaltres hi hem votat a favor i continuarem 
treballant-hi des dels diversos àmbits en les quals puguem fer incidència perquè és una barbaritat, és 
una barbaritat que ningú pot entendre, i crec que és bastant clar.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per part de Convergència, per part del Grup Socialista? 

Senyor Terrades: Explicarem la posició de vot del Grup Socialista. Vostè parlava de diàleg, no és un 
tema de fer rodes de premsa prèvies a la presentació de la moció. Nosaltres els criteris de la fiscalia 
no els compartim, i...
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... : (inaudible)

Senyor Terrades: He escoltat el seu comentari...

Alcalde: En tot cas, perdó, perdó, jo no he sentit el comentari, però sí que demano, un moment, un 
moment, demano que el senyor Terrades pugui intervenir tal com ha intervingut vostè. Endavant 
senyor Terrades,

 

Senyor Terrades: Nosaltres crèiem que no arreglarem el problema aprovant mocions i en tot cas els hi 
dic que el Govern i l'Alcalde de Granollers està disposat a parlar i ha intercedir davant del rectorat de 
l'UAB, que és el que ha posat aquesta denúncia. I dit això, home, l'ocupació i els fets que es parlen, hi 
va haver de tot, si rasquem una mica, i va haver de tot en allà, per part dels uns, dels altres, per tant el 
que nosaltres com a Govern oferim és, com a Govern i el propi Alcalde, intercedir davant del rectorat, 
però jo crec que el millor que podria passar és que es retirés aquesta denúncia per part d'aquells que 
la van presentar i per tant que el tema quedi solucionat d'aquesta manera. 

Alcalde: Passem a la següent moció,
 
11111111....4444).-).-).-).-    MOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA  EN SUPORT DELS ACORDS DE PAUMOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA  EN SUPORT DELS ACORDS DE PAUMOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA  EN SUPORT DELS ACORDS DE PAUMOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA  EN SUPORT DELS ACORDS DE PAU    
A COLÒMBIAA COLÒMBIAA COLÒMBIAA COLÒMBIA ,,,,    PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUSPRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUSPRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUSPRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per    unanimitat.

El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades 
Revolucionàries de Colòmbia ( FARC ) van anunciar que havien arribat a un acord definitiu de pau per 
posar fi a més de 50 anys de conflicte intern. Aquest compromís, subscrit després de les negociacions 
que han tingut lloc des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a una situació de 
violència que ha causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest sentit, cal destacar 
l’anunci de Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant en relleu la incorporació als 
acords la necessària visió de gènere, seguint la Resolució 1325 de l’ONU sobre el rol fonamental de 
les dones com a constructores de pau, així com la inclusió de l'agenda ètnica, a proposta de les 
comunitats indígenes i afrodescendent.

Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el convenciment que tot 
conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot trobar vies dialogades per assolir la 
pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal valorar l’avenç dels valors universals del diàleg i 
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de la pau, així com tot aprofundiment de les vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet 
que dona esperances als pobles del món que pateixen violència.
 
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva residència a 
Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o indefinida, per motius polítics, 
econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i totes han hagut de sortir d’un país colpit pel 
conflicte armat i la violència en les seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat un 
element més d’una intensa relació que va tenir un episodi important durant l’acollida de centenars 
d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en el temps en forma 
de solidaritat del poble català cap al poble colombià.

Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un país prioritari de 
la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. El municipalisme català a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i el 
conjunt d’actors de la cooperació catalana han mantingut una intensa implicació amb els esforços dels 
colombians i les colombianes per a la construcció de pau, amb la promoció dels drets humans, amb la 
sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i també amb el suport a accions 
d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest compromís ha estat el treball conjunt 
d’administracions i societat civil a través de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia.
 
Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia davant dels reptes que 
comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de postconflicte .
Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la consecució d’una pau 
immediata justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és un enorme pas endavant en 
la construcció d’una societat en pau, democràtica i respectuosa amb a vida i els drets humans.
 
Per tot això, des de l'Ajuntament de Granollers, es proposa l'adopció dels acords següents acords:

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

 1. Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els representants de les 
Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), esperant que aquests siguin l’inici d’una pau 
estable, justa i duradora a Colòmbia.

 2. Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han acompanyat 
aquest procés.

 3. Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del conflicte armat i 
continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELN- Exèrcit d’Alliberament Nacional.

 4. Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través de les 
organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen immigrant colombià per tal que 
la població pugui conèixer els continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i auditoria al 
compliment dels mateixos.

 5. Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora d’implementar els acords 
de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords caldrà que es facin efectius.

 6. Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de Colòmbia i al seu 
consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a l’aprofundiment i a la consolidació 
dels camins de la pau, la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes i garanties de no repetició .

 7. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha posicionaments, hi ha unanimitat, perquè tal com s'ha dit s'ha 
presentat per la Junta de Portaveus, 
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Alcalde: Passem a la cinquena, senyora Secretària, endavant,

11111111....5555).-).-).-).-    MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL C''''S CIUDADANOSS CIUDADANOSS CIUDADANOSS CIUDADANOS,,,,    PARA LAPARA LAPARA LAPARA LA    
MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LAS INFRASTRUCTURASMOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LAS INFRASTRUCTURASMOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LAS INFRASTRUCTURASMOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LAS INFRASTRUCTURAS    
NECESARIAS PARA INCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS PURAMENTE ELÉCTRICOS ENECESARIAS PARA INCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS PURAMENTE ELÉCTRICOS ENECESARIAS PARA INCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS PURAMENTE ELÉCTRICOS ENECESARIAS PARA INCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS PURAMENTE ELÉCTRICOS E    
HÍBRIDOSHÍBRIDOSHÍBRIDOSHÍBRIDOS    

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada, amb els vots en contra  del Grup 
Municipal del PSC-CP el vot favorable  dels Grups Municipals  CiU, ERC-AG-AM i C's;   i l'abstenció 
dels Grups Municipals CpG-CUP-PA i PP
 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha sol·licitud de presentació, de posicionament de vot, en tot 
cas no sé si la CUP vol intervenir, sí? Endavant 

Senyor Navarro: Ens sembla un tema prou important per a justificar l'abstenció, bé, em sembla que 
l'electricitat surt de molts mitjans i que és un tema doncs que ara no podem frivolitzar, es parla molt 
del vehicle elèctric però hem de veure d'on ve l'energia elèctrica, i en aquest sentit hi ha molta feina 
per fer, clar, després es planteja la mobilitat sostenible lligant-la a aquest tipus de vehicles únicament. 
I em sembla que el plantejament ha de ser més global i també fa referència al que comentàvem abans 
sobre el model econòmic que tenim i la manera de treball que es té. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per Ciutadans, endavant

Senyor Carmany: Molt breu, primer de tot agrair les esmenes que han presentat la CUP i Esquerra 
Republicana a aquesta moció, nosaltres aquesta moció l'hem presentat perquè parlant de medi 
ambient i sostenibilitat, creiem que l'impediment perquè les persones no comprin aquest tipus de 
vehicles és principalment perquè no tenen punts de càrrega, no tenen on carregar aquests vehicles, 
doncs creiem que Granollers podria ser una ciutat capdavantera en aquests temes, i per això hem 
presentat aquesta moció.
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Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de? Sí? Senyor El Homrani, té la paraula, 

Senyor El Homrani: Sí, bàsicament situar que és important, hem votat a favor sent conscients que el 
que manca, el que manca i ho hem dit més d'un cop, és un debat en profunditat sobre la mobilitat i la 
sostenibilitat de la mobilitat a Granollers. Sí que situar com la nostra esmena era assegurar que 
l'origen de l'energia elèctrica que s'utilitza no sigui d'algunes fonts d'energia que són contaminants, 
per intentar evitar aquestes situacions. Ara, crec que aquesta reflexió fa falta, és una reflexió que 
tenim pendent, com a mínim compartir-la tots plegats, i animem a què la puguem fer en el temps més 
curt possible.

Alcalde: Moltes gràcies, i per part de Convergència? Per part del Grup Socialista, endavant 

Senyor Terrades: Si, el Grup Socialista hi ha votat en contra, estic d'acord amb una cosa que deia el 
senyor Navarro, que el que hem de fer és un plantejament global del sistema energètic i hem de 
caminar cap a una transició energètica on el pes de les renovables sigui evident, perquè no farem res 
de tenir vehicles nets si la producció d'energia doncs és bruta. Dit això, el compromís del Govern, el 
Govern municipal, amb la sostenibilitat jo crec que és evident, abans n'hem parlat, gasos d'efecte 
hivernacle els hem reduït per sobre i abans del que ens havíem fitxat els alcaldes i alcaldesses 
europeus, en el pàrquing municipal de Can Comas tenim tres punts de recarrega ja. Les ordenances 
fiscals actuals ja bonifiquen per incentivar justament l'adquisició de vehicle nets, és veritat que hi ha 
una proposta sobre les ordenances fiscals, nosaltres el que li demanàvem al Grup de Ciutadans és 
que la presentes en el moment d'aquest debat, a les ordenances fiscals actuals ja hi ha incentivació 
per l'adquisició de vehicles elèctrics i bimodals .
 
Una de les barreres que impedeixen l'adquisició de vehicles elèctrics segurament no són els punts de 
càrrega, en aquests moments és el preu, no ens enganyem, necessitem que el mercat ajusti els seus 
preus perquè hi pugui accedir tothom a l'adquisició de vehicles nets.

Ara, les marques i la Generalitat ja faciliten, i han aprovat programes per facilitar en els que 
adquireixin vehicles elèctrics o híbrids "enxufables" que puguin adequar la instal·lació o bé de la seva 
comunitat o bé de casa seva, si és una persona individual, i escoltin, en els edificis nous de trinca, 
això ja hauria de venir de sèrie, no hauria de ser l'Ajuntament que a sobre subvencioni, hauria de venir 
de sèrie des del nostre punt de vista. I en el tema de les zones blaves, que ja els hi avanço que els 
vehicles que portin l'etiqueta 0 tindran l'aparcament gratuït.

Nosaltres creiem que les zones de rotació, les zones blaves estan concebudes com a zones de 
rotació de vehicles, no perquè siguin elèctrics o híbrids o més contaminants ha de tenir un especificat 
o un altre, les zones blaves són zones de rotació per permetre justament la mobilitat i facilitar que en 
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el centre de les ciutats, en els barris de les ciutats, puguem trobar aparcaments per fer les gestiones 
oportunes, comercials, de serveis, etc. 

Alcalde: Moltes gràcies, les dues següents mocions es refereixen al mateix tema, i en tot cas, la 
senyora Secretària en farà la lectura, i farem el posicionament en un únic torn pels dos. Endavant, 

11111111....6666).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AG PER UNS ESPAIS D’OCIAG PER UNS ESPAIS D’OCIAG PER UNS ESPAIS D’OCIAG PER UNS ESPAIS D’OCI    
LLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTALLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTALLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTALLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada, amb els vots en contra  del Grup 
Municipal del PSC-CP el vot favorable  dels Grups Municipals  CiU, ERC-AG-AM,  CpG-CUP-PA i PP;   
i l'abstenció del Grup Municipal C's.
 

11111111....7777).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER UNS ESPAIS D’OCIMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER UNS ESPAIS D’OCIMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER UNS ESPAIS D’OCIMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER UNS ESPAIS D’OCI    
LLIURES D’AGRESSIONS  SEXISTESLLIURES D’AGRESSIONS  SEXISTESLLIURES D’AGRESSIONS  SEXISTESLLIURES D’AGRESSIONS  SEXISTES

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

El moviment feminista porta dècades encapçalant campanyes per prevenir les agressions sexistes en 
l’oci nocturn, i a favor de relacions sexo-afectives lliures, respectuoses i igualitàries. 

La constatació que un dels espais on s’estan incrementant els casos de violència masclista a l’Estat 
Espanyol és als espais pròxims a les zones d’oci nocturn i als grans esdeveniments festius (com els 
San Fermines) ha fet que aquestes campanyes siguin impulsades des de les mateixes institucions . 

Les agressions sexuals, l’assetjament, els comentaris ofensius, les formes no consentides de contacte 
físic que es produeixen en el context dels ambients festius han dut a molts municipis a implementar 
campanyes compromeses per garantir unes festes majors lliures d’agressions sexistes . 

Les festes faciliten les relacions interpersonals , els espais d’oci són desinhibidors naturals i , en aquest 
context es produeixen gestos, mirades, converses,... però també bromes, insults, gelosia, tocaments, 
etc. Dins del festeig es donen situacions que s’entenen com a normals i legítimes, però també es 
produeixen tot un seguit d’actituds i accions majoritàriament normalitzades que impedeixen que 
(generalment) les dones no gaudeixin lliurement de la festa. 

Sovint es justifiquen o s’atenuen aquestes actituds amb l’excusa d’un excés en el consum d’alcohol o 
altres substàncies. Tanmateix un ambient festiu no implica haver de tolerar aquest tipus de situacions, 
ni quan les vivim en primera persona, ni quan les presenciem en altres. 

Atès que l’article 41.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “les polítiques públiques 
han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els 
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actes de caràcter sexista i discriminatori” .

Atès que la llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista estableix a 
l’article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una forma de violència masclista que 
“comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, 
l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació 
emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la 
dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.

Per tots aquests motius el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Granollers proposa 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- Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències sexuals que 
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar tots els 
mitjans al seu abast per eradicar-la.

SEGON- Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar atenent les dones en situació de 
violència sexual als serveis municipals especialitzats en violència masclista .

TERCER- Continuar impulsar durant tot l’any campanyes específiques de sensibilització i prevenció 
per fomentar unes relacions igualitàries lliures de tot tipus de violència masclista i que fomentin 
l’empoderament de les dones. 

QUART- Continuar impulsant el programa Salut i Festa, com espai de treball que involucri a les 
entitats joves municipals i als diferents serveis de l’Ajuntament per repensar l’actual model d’oci 
nocturn.

CINQUÈ- Comunicar aquest acord a les entitats de dones de la ciutat, al Institut Català de les Dones i 
al Consell Nacional de Dones de Catalunya.  

Alcalde: Moltes gràcies. Hem d'obrir un torn de paraules, per explicar el posicionament de les dues 
mocions. Per part del Partit Popular, no? Per part de la CUP, té la paraula la senyora Oliver, endavant, 

Senyora Oliver: Gràcies, Alcalde. Bé, en primer lloc hem de manifestar la nostra satisfacció i per tant 
ens congratulem tots plegats perquè realment aquests temes estiguin a l'agenda dels Grups 
Municipals. Sí que és veritat que davant d'aquesta congratulació i aquesta necessària posada en 
escena de la necessitat de tractar constantment aquesta transversalitat de gènere, hem de manifestar 
la nostra estupefacció, probablement perquè entenc que no hi ha cap altre concepte que pugui 
explicar el modus operandi d'aquestes dues mocions.

Hi va haver una moció primer presentada per Esquerra Republicana i acta seguit els companys del 
Partit Socialista en van fer un altre. Dit això, per tant volem manifestar quin és el nostre vot, perquè 
nosaltres hem votat un sí absolut diguéssim a la presentada primera, moció presentada per Esquerra. 
I perquè ens abstenim, en qualsevol cas per no votar en contra, de la moció presentada pel PSC. En 
primer lloc, perquè entenem que hi ha un problema conceptual, és a dir, la primera moció que és la 
presentada per Esquerra Republicana fa referència al concepte de violència masclista, malgrat que 
evidentment la moció no aprovada malauradament fa referencia al concepte d'agressions sexuals. No 
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oblidem, i això entenc que és una cosa bastant òbvia, però d'òbvia em sembla que no s'acaba de 
saber, que les agressions no són més que la manifestació d'una qüestió més estructural i sistèmica 
que en tot cas representa la violència masclista o patriarcal, per tant entenem que aquest seria en 
primer lloc, el terme més correcte.
 
En segon lloc, una qüestió de contingut, així com la moció d'Esquerra incorpora qüestions que 
entenem nosaltres que són fonamentals i que el PSC òbviament òbvia, com el concepte que vam 
comentar l'altre dia i que entenem que continua sent necessari com és estudiar el col·lapse o si es vol 
el col·lapse puntual que entenc jo que la regidora fins i tot Maria del Mar ho ha posat també de 
manifest, un col·lapse puntual si vols del CIRD i per tant de la necessitat de, en tot cas, estudiar, com 
marcava la moció dels companys d'Esquerra, o per exemple d'iniciar amb urgència, que és un altre 
dels punts que quan ha contingut enteníem que era substancial, que era iniciar un tercer Pla d'igualtat, 
en tant que el Pla d'igualtat que tenim fins ara doncs caducava el 2015. 

Llavors quan ha contingut, entenem que la moció d'Esquerra Republicana era una moció per tant 
substanciada, per tant, justificava el leiv-motiv d'aquesta pròpia moció, i entenem que la moció que 
s'ha fet a remolc, del PSC, doncs entenem que és una moció absolutament descafeïnada i per tant 
entenem que és del tot innecessària.
 
I en un tercer lloc, i amb això acabo, deixeu-me que plantegi una qüestió d'ètica política si voleu, i que 
la posi damunt de la taula, és a dir, presentar una moció alternativa, i és el primer que jo vaig fer als 
companys d'Esquerra, els hi vaig dir: ús han presentat algun tipus de proposta, esmena, és a dir, hi ha 
hagut alguna voluntat de pactar una alternativa a la moció presentada en primer lloc d'Esquerra que 
entenc que no deixa més que fidelitzar aquesta certa preocupació pels temes de gènere? La resposta 
va ser clara: No, no hi ha hagut per tant aquesta voluntat de la qual l'altre dia van cacarejar, fa una 
setmana escassament, sobre la voluntat, la pretesa voluntat de diàleg, que evidentment també s'ha 
posat de manifest, com així ho hem comentat el company Chakir amb la moció anterior del tema dels 
27 i més, que tampoc ha estat esmenada i per tant tampoc hi ha hagut aportació política.

I per últim, i deixeu-ma dir-ho, jo crec que en aquest sentit si hi ha hagut una contra esmena, perquè al 
cap i a la fi no ha estat més que això, és a dir, una contra esmena per part del Partit Socialista, ho han 
fet exclusivament i senzillament perquè fan un cert abús de poder, o potser sense el cert, sabent 
d'avant mà que evidentment la seva moció serà aprovada per majoria, que és la que tenen i que 
l'ostenten en aquest Consistori, i per tant realment doncs insisteixo, i amb això acabo, estem 
estupefactes, diguéssim del modus operandi que ha tingut el recorregut d'aquesta moció, i 
malauradament aquest modus operandis no deixa de descafeïnar el que d'alguna manera sempre vol 
intentar la CUP damunt de la taula, com els temes de transversalitat de gènere, com la qüestió de 
gènere, acaba sent un tema menor, un tema vilipendiat i un tema probablement secundari. Moltes 
gràcies. 

Alcalde: Molts gràcies. per part de Ciutadans, no? per part d'Esquerra Republicana? Endavant 

Senyora Maynou: Sí, jo molt breument, perquè bona part, tot el que ha dit la Maria és el que jo tenia 
apuntat per dir. De fet és això, el que primer jo m'havia subratllat és que la moció presentada pel Grup 
Municipal Socialista parla d'uns espais d'oci lliures d'agressions sexistes, nosaltres parlem d'uns 
espais d'oci lliures de violència masclista. Una agressió és violència, i jo crec que no ho hem de dir 
d'una altra manera. En segon lloc també voldria precisar una mica els tempos aquests, l'històric, a 
nosaltres els dimarts sempre que abans del Ple hi ha una Junta de Portaveus, i la setmana abans hi 
ha una Junta de Portaveus prèvia on s'anuncien si els Grups Municipals voldran presentar mocions, 
en aquella Junta de Portaveus prèvia jo mateixa vaig anunciar que Esquerra Republicana Acció 
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Granollers presentaria la moció per uns espais d'oci lliures de violència masclista, llavors aquesta 
moció la vam registrar divendres, i el PSC també va registrar la seva.
 
Jo crec que també seria, podria haver sigut fàcil integrar les dues mocions, segurament ens 
haguéssim pogut posar d'acord en moltes coses, perquè el que és important és que és una moció 
d'aquest tipus prosperi, i que realment com a ciutat treballem per eradicar aquesta violència. I més 
quan en la nostra proposta, en la proposta de Ple, i d'accions que s'havien de dur a terme, 
proposàvem unes accions perfectament assumibles des de l'àmbit local, perquè a vegades es 
presenten mocions que la competència és d'una altra, en aquesta presentàvem coses molt concretes 
que podíem fer aquí a Granollers.
 
En llegiré algunes quantes, tres: Estudiar els motius de l'actual col·lapse del Centre D'Informació i 
Recursos per les Dones, i posar en marxa les mesures necessàries perquè les dones víctimes de 
violència de gènere no hagin d'esperar més de tres dies per ser ateses en aquest centre. Dur a terme 
campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol mena de violència masclista durant les 
celebracions al municipi, com per exemple la Festa Major de Blancs i Blaus, o esdeveniments 
esportius com la Granollers CUP, com a hores d'ara ja duen a terme altres ciutats. I, per exemple, 
revisar els circuits i protocols de violència masclista existents en el municipi i integrar-hi les violències 
sexuals per tal que es puguin detectar de forma efectiva aquest tipus de violència, i atendre per 
recuperar i reparar les dones que l'han viscuda. 

Vull fer notar que el protocol de violència actual data del 2004, i en aquest protocol es contempla 
només les agressions entre parelles, no violència sexual entre persones que no siguin parella. I 
finalment, una mica ja ho comentava la Maria, iniciar de forma urgent i participada l'elaboració del 
tercer Pla d'Igualtat de gènere i reforçar les campanyes de sensibilització. Penso que això són 
mesures que perfectament les podíem assumir des de l'Ajuntament. I un últim apunt en la línia aquesta 
del diàleg, la setmana passada en aquest Ple de l'estat de la ciutat, ens comentava el senyor Alcalde, 
que quan a les mocions o els acords no s'aconsegueix més que la majoria de 13 vots, que és el que 
actualment tenen els regidors del PSC, és un fet que preocupa, penso que ens hauria de preocupar 
que aquesta moció no hagi tingut, no s'hagi volgut acceptar la moció d'Esquerra, o no s'hagin pogut 
sumar les dues mocions perquè haguessin tingut més majoria. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per Convergència i Unió, el senyor Vila, té la paraula,

Senyor Vila: Només una petita explicació de la diferència del nostre vot, l'abstenció i el vot a favor. No 
hem votat en contra de la moció del Grup Municipal Socialista per la temàtica i el contingut, però 
realment hem votat a favor de la d'Esquerra perquè creiem que concreta més, i en el fons deixant de 
banda la part expositiva, i anant a la part dispositiva, hi ha moltes semblances en els punts, però 
nosaltres ens hem fitxat en les que han decaigut en la del Grup Municipal Socialista. I d'alguna 
manera creiem que han decaigut les que concretaven una mica. I aquí després hem fet moltes 
mocions que està molt bé, que són genèriques, que marques posicionament polític, però crec que és 
interessant concretar sobretot en coses que tenen incidència en l'àmbit municipal, i la d'Esquerra a 
part de concretar en accions concretes, incidia en accions concretes de competència municipal, i per 
tant hi estaven directament a l'acció.

Creiem que hagués estat bé recollir-les perquè si no tot és un confirmar, refermar, continuar impulsant 
que si, que no diem que no s'estiguin fent coses en aquest sentit a l'Ajuntament, però que si s'aprova 
una moció, és perquè es creu que algun cop de timó, algun impuls més enllà del que ja s'està fent 
s'hauria de fer, per això creiem que el compromís de la moció d'Esquerra ens agradava més perquè 
concretava. 
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Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades, pel Grup Socialista,

Senyor Terrades: Sí, gràcies Alcalde. Hem parlat molt d'integració a les mocions, jo crec que tampoc 
ens hem llegit la moció socialista que parla de violència masclista. Dit això, i se m'ha manifestat que 
Esquerra Republicana volia mantenir si o sí tots els punts de la seva moció, per tant si un explica que 
vol mantenir sí o sí els punts de la seva moció, hi ha una certa dificultat en integrar posicions i trobar 
algun punt mig.

 Home, estupefacció nosaltres també l'hem tingut davant de la moció d'Esquerra Republicana, perquè 
si no llegeixo malament el títol, que no el llegeixo, diu: Moció relativa per uns espais d'oci lliures de 
violència masclista, i després parla d'altres coses, parla d'altres coses i després m'hi referiré al final, 
que la darrera Comissió Informativa que es va parlar d'aquestes qüestions, es va explicar quin seria el 
modus operandi i els treballs que ja s'estaven fent. Segurament s'haguessin pogut estalviar aquesta 
moció si haguessin tingut les orelles despertes .

 Miri, a l'agenda del Govern municipal, les polítiques de gènere no vénen d'ara, estan en vigor, està ja 
finiquitat el termini del segon Pla d'igualtat, estem parlant del tercer, aquest no és un tema que en 
aquesta administració vingui de nou, és que fa molt temps que se n'està parlant, i s'està treballant, 
amb qui? Amb les entitats de dones de la ciutat, i això no és un bolet, que les polítiques de gènere no 
apareixien a l'Ajuntament perquè la Regidora, que també, les hagi volgut impulsar, que també, sinó 
perquè s'ha treballat amb les entitats de dones de la ciutat. I se seguirà treballant amb les entitats de 
dones de la ciutat.

 De fet, i per tant nosaltres hem cregut que aquesta moció venia més a intentar parlar d'alguns temes 
que creiem que no vénen al cas, perquè miri, jo he parlat amb les professionals del servei, i m'han 
explicat i ho he volgut fer, per intentar contrastar la posició que m'explicava la Regidora, i les 
professionals del servei el que m'han explicat és que qualsevol dona que vingui al servei, directament 
o derivada per algun altre servei municipal són ateses al mateix moment. Perquè justament aquest és 
un centre de referència de tots els serveis de l'Ajuntament, on es centralitzen totes les consultes, i 
totes les gestions, Casa d'acollida, fer informes per la taula d'emergència habitacional, acompanyar 
dones al jutjat, i les professionals, no la Regidora, no l'Alcalde, són les que analitzen cada cas i la 
urgència del tràmit.

Però torno a repetir, qualsevol dona que va al servei del Centre d'Informació i Recursos, les dones de 
Granollers són ateses al moment. I respecte al tercer Pla d'igualtat, que és el que es va estar parlant a 
la Comissió Informativa, ara s'ha tancat l'avaluació del segon i s'està preparant el tercer Pla d'Igualtat, 
que es portarà un cop la carcassa del mateix, i les polítiques del mateix estiguin definides, durant el 
primer trimestre del 2017, a mans de tots els Grups Municipals, i de les entitats de dones de la ciutat, 
per tal de poder avaluar i aprovar amb el màxim consens possible dels Grups i em permetran, de les 
entitats de dones que estan funcionant a la ciutat, perquè aquest tercer Pla sigui una realitat. 
Mentrestant, mentrestant aquest tercer Pla no estigui aprovat, nosaltres seguirem treballant en les 
polítiques de gènere, no ens aturarem, com no ho hem fet en tots aquests anys. 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
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Alcalde: Moltes gràcies. Passem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions. Per part del Partit 
Popular, no? Per part de la CUP, endavant,

Senyora Oliver: Gràcies. Dues preguntes d'entrada. Després de llegir molt atentament, i efusivament 
si em permeteu, el Ban del senyor Alcalde de l'11 de setembre, i per tal d'evitar interpretacions 
parcials suposo esbiaixades, tindríem dues preguntes molt concretes i molt senzilles. La primera a 
l'Alcalde: la primera és si l'Ajuntament de Granollers donarà suport a la convocatòria per part de la 
Generalitat de Catalunya d'un referèndum sobre la independència? Per exemple, d'això que en 
pensaria el senyor Alcalde.

I al senyor Terrades, que li fem la pregunta amb aquesta doble funcionalitat que té com a portaveu del 
Grup Municipal i també com a parlamentari: quin serà el seu sentit de vot, i del Grup parlamentari que 
representa, si el Parlament de Catalunya convoca un referèndum sobre la independència? Gràcies.

 

Alcalde: Miri, l'Alcalde de Granollers proposarà al Grup Municipal Socialista i al Govern que qualsevol 
acció que esdevingui l'analitzem en detall. El marc de la meva opinió està perfectament clar, i en tot 
cas el que no pot fer ni un alcalde ni, crec jo, un polític que intenti treballar d'una forma diria seriosa és 
anticipar-se a qüestions que no han passat. La meva opinió és que prendrem la nostra posició a partir 
del que es formuli. De totes maneres, en el meu Ban clarament parlava de què jo sóc partidari d'un 
referèndum, ho he dit en nombroses ocasions, amb un referèndum que estigui convocat amb unes 
condicions de legalitat.
 
Aquesta és la meva opinió, si el senyor Terrades li vol contestar, pot contestar, però això no és el 
Parlament de Catalunya, i no té cap mena d'obligació de fer-ho, ho farà si ell ho desitja. 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde, contestaré com a portaveu del Grup Municipal Socialista de 
Granollers, perquè no hem de confondre les institucions, i la posició del Grup Municipal Socialista de 
l'Ajuntament de Granollers es veu reconeguda amb les paraules que l'Alcalde de la ciutat acaba de 
pronunciar en aquests moments.

Alcalde: Més preguntes?
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Senyor Navarro: Sí. Parlem de participació, parlem de mocions, parlem de rodes de premsa, i tenim 
una pregunta pel senyor Camps: el mes de desembre passat, el nostre Grup va registrar una moció on 
es proposaven una sèrie d'accions locals contra el canvi climàtic, dintre d'elles doncs a través del 
Consell Municipal de Medi Ambient fer un Pla local contra el canvi climàtic . A petició del seu Grup vam 
acceptar retirar la moció, per desplegar-ne el contingut en el Consell Municipal de Medi Ambient. A 
data d'avui ens assabentem que doncs el mes de maig es va acabar el procés, que no sabem, creiem 
que no ha participat el Consell Municipal, en el qual tampoc els Grups de l'oposició se'ns ha informat, 
m'he absentat per qüestions laborals de dues Informatives, potser es va tractar en aquells temes, tot i 
que em llegeixo les actes, per tal de redactar el programa d'adaptació del canvi climàtic que tampoc 
estava recollit en el PAM.
 
Clar, això em sembla, malgrat es un tema urgent i necessari que nosaltres vam plantejar ja fa nou 
mesos i per tant esperàvem una resposta, creiem que la vinculació a poder-ho discutir i treballar d'una 
manera consensuada amb el Consell de Medi Ambient, era un tema molt rellevant, pensem que 
l'aportació de persones, entitats i grups hauria de ser fonamental. Vostès entenem que han preferit fer 
el seu Pla, dirigir més que liderar, i per tant li volem preguntar que entenen vostès per participació 
política, quina confiança esperen que tinguem en el seu Grup i en el Govern, que menysprea la 
participació, i abusa de la seva majoria absoluta per impulsar els seus criteris .

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Camps, 

Senyor Camps: Bé, en tot cas el que es va fer i sí que va passar per la Comissió Informativa , un suport 
de la Diputació de Barcelona per elaborar un primer esborrany, que és el que es disposa en aquest 
moment doncs de Pla de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Avui s'ha fet efectiva la convocatòria 
del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat, està convocat, en tot cas per un problema 
d'informació no ha fluït en el seu Grup com hauria de fluir. I precisament el que es fa és facilitar 
aquesta documentació tècnica perquè els membres del Consell Assessor de Medi Ambient, fins a la 
seva convocatòria, puguin fer arribar les seves aportacions, i també s'ha fet extensiu a altres persones 
que han participat des de fa temps, amb més d'un centenar de persones, perquè també es facin 
arribar les seves aportacions a aquest document que com dic és base perquè s'ha de treballar sempre 
sobre un document tècnic, és un document tècnic, que doncs s'ha treballat i que es debatrà en la 
convocatòria que he comentat que ja s'ha fet del Consell de Medi Ambient, i posteriorment, 
posteriorment, el debatrem també al si de la Comissió Informativa de Territori i Ciutat, i posteriorment, 
també deixant el temps perquè es pugui debatre, a nivell polític, el portarem a aprovació, si escau, en 
el Ple municipal que està previst per finals de novembre.

Alcalde: Més preguntes,
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Senyo Navarro; Sí, li voldria preguntar al senyor Camps, si el fet que s'hagi dit que es demanava un 
suport a la Diputació vol dir que el Pla s'ha presentat davant de la Comissió Informativa? També li 
voldria demanar, en aquest sentit, que clar, a veure, el Consell de Medi Ambient estigui convocat, no 
vol dir que abans públicament vostè hagi dit això i per tant nosaltres ens hàgem assabentat i per tant, 
entenc que això ha arribat a l'opinió pública d'alguna manera sense estar consensuat ni parlat amb el 
Consell de Medi Ambient, voldria que em contestes això.

Alcalde: Jo crec que ja la contestat. 

Senyor Navarro: Jo penso que no, però en tot cas,

Alcalde: En tot cas, escolti, jo crec que ja l'ha contestat, i la funció dels precs i preguntes no és 
reinterpel·lar permanentment, vostè ha fet la pregunta, i l'ha contestat. Més preguntes?

Senyora Oliver: Doncs la penúltima, entenc que aquest prec que posaré damunt la taula no costarà 
gens diguéssim d'assumir per part del Consistori donada la manifesta sensibilitat respecte a les 
qüestions de gènere que lògicament manifesta. Demà com ja tothom sap és el dia 28 de setembre, és 
el dia de despenalització de l'avortament, a més a més coincideix que en un parell de dies comença, 
com suposo que alguns i algunes també sabran, un judici polític contra 7 feministes mallorquines, que 
evidentment elles van reivindicar, van fer una acció en defensa de l'ús legítim de l'avortament. El 
Bisbat de Mallorca les ha denunciades i se'ls hi demanen no només penes de presó, sinó també una 
multa afegida. A Granollers farem demà a les 6 de la tarda, davant de la porta de l'església doncs una 
acció amb solidaritat, com no podia ser de cap altra manera, no, amb aquestes feministes 
encausades, però estem al Consistori, al Consistori és aquí on hi ha el debat polític i per tant entenem 
que voldríem posar de manifest aquests dos precs.

En primer lloc si podria ser possible, plausible, i esperem que si, que hi hagui un trasllat de la 
solidaritat de l'Ajuntament de Granollers respecte de les feministes encausades, d'aquestes 7 
persones encausades per defensar el legítim dret del dret al nostre cos com a dones. I en tot cas, lligat 
amb el primer prec, i en tot cas, no menys important, traslladar també una reprovació sense excuses, 
de l'actitud entenem nosaltres que és inquisitorial per part del Bisbat mallorquí, que encara avui dia en 
el segle XXI, doncs atempta, continua atemptant, diguéssim, contra la llibertat de les dones. Gràcies.
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Alcalde: En tot cas aquest és un prec molt genèric que entendrà vostè que jo no tinc la informació 
suficient en aquests moments, lamento no tenir la profunditat de coneixement que té sobre el tema per 
poder-me pronunciar, però en tot cas sí que li dic que ens interessarem pel tema i l'analitzarem. Més 
qüestions? Endavant,

Senyor Navarro: Bé, repassant el contingut del Ple de l'estat de la ciutat, ens trobem en la paradoxa 
que des d'aquest saló no vam tenir en consideració, que jo recordi, cap de nosaltres, la feina que avui 
en dia es fa en una de les infraestructures més importants de la ciutat com és l'Hospital de Granollers, 
és a dir, no en vam parlar de la situació actual de l'Hospital. En aquest sentit crec que tots plegats ens 
hauríem de fer una autocrítica i jo me la faig en primer lloc .

I li voldríem demanar al senyor Alcalde president del Patronat Hospital General de Granollers, doncs 
que ens informi, i que en tot cas consti en acta la voluntat d'aquest Grup per tal de què des dels àmbits 
municipals que siguin oportú, s'informi com a mínim en els regidors i les regidores i es faci públic a 
l'Hospital com li estan afectant les retallades, com està la situació actual d'atenció als usuaris i 
usuàries que pateixen d'una situació que per nosaltres es indigne. Gràcies. 

Alcalde: Em pregunto si vam estar al mateix Ple vostè i jo, perquè resulta que precisament a 
instàncies d'una opinió que jo no vaig compartir del portaveu de Ciutadans, vam parlar de l'Hospital i a 
la meva intervenció també vaig posar sobre la taula dos temes vinculats a la salut que afecten, que 
afecten directament a l'Hospital, més en la visió que em corresponia de reptes de futur que amb cap 
altre, i vaig dir, i ho recordo, que esperava que la Generalitat complís amb dos compromisos que té.

Un amb l'alcalde i l'altre amb el President del Patronat, que són la mateixa persona, però que 
exerceixen funcions diferents i que donen compte a col·lectius diferents. Aquests dos compromisos 
són: el fet de tirar endavant el nou edifici del solar de policlínica, vaig dir-ho, està bé, per tant alguna 
cosa vam dir, i en tot cas, hi ha el compromís del Govern de la Generalitat que insisteixo, espero que 
compleixi, i ho vam estar repassant, no fa massa setmanes amb el Conseller Toni Comin. I el segon 
és l'ampliació de les rotacions de llits per mitja estada per malalts mentals, vaig esmentar-ho a la 
meva intervenció, si repassa la meva intervenció, ho veurà.

I per altra banda també vaig comentar davant de les crítiques que va fer Ciutadans sobre alguns 
elements de l'Hospital, que una institució que rebia 110 milions d'euros de la Generalitat i va passar 
de cop reben 95, efectivament tenia un problema, i que malgrat aquesta retallada tan important, va 
ser, és precisament la bona disposició dels treballadors i treballadores, la bona organització de 
l'Hospital que fa que es pugui fer una feina jo crec que lloable, exactament vaig dir aquestes paraules, 
exactament.

I per altra banda, jo crec que donar compte de la feina de l'Hospital no s'ha de fer en aquest àmbit, 
perquè és una Fundació que té uns òrgans de govern que no estan en aquest espai, l'Alcalde és el 
President i en aquest cas hi ha un altre membre de la Junta que representa el Consell Comarcal, però 
aquest no és l'àmbit, i en tot cas, si vostè ho desitja, el President del Patronat i el mateix Director 
General estan a la disposició per fer un balanç de quina és la situació, i per fer-ho si vostès ho 
desitgen periòdicament. Quan algun Grup Municipal ho ha demanat ho hem fet, i aquí hi ha uns quants 
que han passat per la direcció general, ha parlar amb el Doctor Lledó.

Més qüestions? No? per part de Ciutadans? No? Per part d'Esquerra? Endavant 
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Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Seria una pregunta i la pregunta seria com és, bé, primer dir que arriba 
una senyora a l'OAC, presenta una instància, la vol adreçar a l'Alcalde, i se li diu que a l'Alcalde no li 
pot adreçar la instància, i aquella senyora diu, no sé a qui adreçar-la, i se li acut, no sé per què, 
perquè amb tota franquesa dic que és una senyora que no conec, personalment, se li acut adreçar-la a 
mi, com a regidor d'Esquerra Republicana. La pregunta és: com és que aquesta instància, que 
d'alguna manera se m'ha adreçat com a Regidor, no m'ha arribat, jo tinc una còpia perquè me l'ha fet 
arribar la senyora. Com és que una instància, que està registrada el 16 de setembre, a les dues i 8 
minuts, no arriba al Grup Municipal d'Esquerra Republicana, quan està adreçada a un dels seus 
regidors? 

Alcalde: Doncs no tinc resposta, però l'averiguarem, Però en tot cas ara vostè també, per actuar amb 
noblesa, hauria d'explicar a tots els ciutadans i ciutadanes que ens acompanyen que vostès tenen a 
disposició totes les instàncies que hi ha en el registre diàriament, pocs ajuntaments ho fan, pocs 
ajuntaments donen a tots els Grups Municipals el llistat d'entrades perquè puguin fer la petició que 
desitgin i en tot cas averiguarem, i òbviament vostès tenen dret a rebre tota la documentació que faci 
falta, però reben les 200 que hi ha cada dia, cada dia. Més preguntes? 

Senyor el Homrani: Un prec, és un prec específic al portaveu municipal del Grup Socialista, és el prec 
que escolti les intervencions dels altres regidors , perquè si les escolta vostè sabrà que quan hem estat 
discutint sobre el cas de la Universitat Autonoma he explicat en la meva intervenció que una de les 
situacions rares és que la Universitat Autònoma, el Rectorat va dir que no havia ficat la denúncia, però 
va fer públic que l'havia retirat, i així ens evitem donar un compromís en aquesta sala a gent que se li 
demana entre 11 i 14 anys, del que podem fer és que l'Alcalde parli amb el rectorat per veure que 
retirin la denúncia.

Jo no li parlaré d'orelles despertes, no és la meva forma d'expressar-me davant de ningú, no és 
aquesta la forma que crec que ens hem d'expressar, però sí que li prego això, perquè en un debat que 
hem tingut en un moment en la qual la seva resposta és oferir el diàleg de l'Alcalde amb el rector 
perquè retiri la denúncia quan se li ha explicat que la Universitat Autònoma ha retirat la denúncia , i que 
un dels fets greus d'aquest cas és les actuacions que està agafant la fiscalia i fins i tot s'ha ficat un 
altre exemple, com els 300 imputats per la fiscalia en casos de vaga, li prego això, que ens escolti. 

Alcalde: Bé, en tot cas els precs no obliguen a resposta, però si vol parlar està en el seu dret.
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Senyor Terrades: El Rectorat que diu que no ha presentat la denúncia, després diu que la retirada, 
però el procediment segueix en curs, potser hauríem d'averiguar si la retirada o no la retirada, senyor 
El Homrani. 

Alcalde: En tot cas una mica per aclarir una mica aquesta situació, per què s'ha fet referència a la 
meva persona i per tant també vull dir la meva. El diàleg és una paraula bàsica, per aquest Alcalde ho 
és, i diàleg vol dir expressar que volem parlar i de què volem parlar, el millor mètode per avançar en 
processos de diàleg no és la roda de premsa, no és Twitter, és també el dir: parlem. Cap persona 
d'aquest hemicicle s'ha adreçat a aquest Alcalde en cap moment, per dir: Alcalde ens agradaria parlar 
d'aquest tema, ens agradaria que t'hi impliquessis, cap. La via no és la moció, la via no són les 
mocions, les mocions serveixen per fer rodes de premsa com ja hem comprovat, la via del diàleg és 
agafar el telèfon, i dir parlem, i aquí jo expresso el meu compromís d'interioritzar i analitzar en detall el 
que vostès han expressat, però la solució no és la moció, la solució és buscar vies de diàleg, i des 
d'aquest punt de vista, és l'oferta que ha fet el Grup Socialista, el portaveu del Grup Socialista a la que 
jo em comprometo.

Més preguntes? Per Esquerra no?, per Convergència? Doncs quedem a disposició de les persones 
que ens acompanyen. Alguna pregunta, no? Doncs aixequem la sessió. 

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
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