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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     10101010    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        25252525    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre 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
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Mireia López i Ontiveros

Regidors i regidores

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

Secretària general

Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde: Donarem inici al Ple del mes d'octubre, engegarem la sessió. En primer lloc, sobre l'acta del 
27 de setembre hi ha alguna qüestió?
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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     27272727    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE     2016201620162016

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 27 de setembre de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents. 

 
Alcalde: El punt dos i tres senyora secretària.... 

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     6666,,,,    13131313,,,,    20202020    IIII    27272727    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE     2016201620162016
 

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 I ELS SEUSALCALDE I ELS SEUSALCALDE I ELS SEUSALCALDE I ELS SEUS    
DELEGATSDELEGATSDELEGATSDELEGATS

Alcalde: Molt be, sinó hi ha cap mena de comentari donaríem per coneguts els  dos primers punts de 
l'ordre del dia i passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació. 
El punt numero 4 es ratificar un acord del Consell general del Consorci de Comunicació Local, 
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 RATIFICAR ELS ACORDS DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCIDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS ACORDS DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCIDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS ACORDS DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCIDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS ACORDS DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI    
DE COMUNICACIÓ LOCALDE COMUNICACIÓ LOCALDE COMUNICACIÓ LOCALDE COMUNICACIÓ LOCAL,,,,    DE DATADE DATADE DATADE DATA    26262626    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2015201520152015,,,,    DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEDE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEDE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEDE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE    
LLLL''''ESMENTAT ENSESMENTAT ENSESMENTAT ENSESMENTAT ENS

Vist que el Consorci de Comunicació Local, (en endavant CCL), ha tramès escrit a aquest Ajuntament, 
en data 23 de setembre de 2016, amb número de registre d'entrades 2016018601 comunicant que el 
consell General d'aquell consorci, en sessió de data 26 de març de 2015, va aprovar inicialment la 
dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local, del qual l'Ajuntament de Granollers és 
entitat integrant. En el mateix escrit s'esmenta que en data 21 d'abril de 2016 l'esmentat acord va ser 
notificat a l'Ajuntament de Granollers, tanmateix un cop consultat el Registre General d'Entrades no 
consta cap entrada d'aquest Consorci anterior a la del 23 de setembre d'enguany.

Atès que el contingut íntegre de l'esmentat acord del Consell General del Consorci de Comunicació 
Local és el que es transcriu seguidament:

"Aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local .

Antecedents.

El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local  (CCL), amb la finalitat de promoure 
les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves programacions i, en general, 
promovent i col·laborant en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació 
local.

Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l'àmbit de la comunicació local, el CCL va constituir el 
novembre de 1994 una societat mercantil, l'Agència de Comunicació Local, SA (ACL).
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Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent . Les 
aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona .

El sector industrial dels mitjans de comunicació, s'està veien simultàniament impactat pels canvis tecnològics i a 
l'hora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a l 'estat espanyol i la resta d'estats de la Unió Europea. 
Aquesta situació esta produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota 
mena de suports;ràdio, premsa, televisió, Internet, etc., i tan els de titularitat publica com els de privada. I en 
aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen a aquesta situació, doncs tant el procés de 
canvi tecnològic, com la difícil conjuntura econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans 
públics locals, els condiciona com a la resta del sector .

Conseqüència d'aquesta situació de crisi, els darrers anys s'han anat produint canvis en el mapa de la 
comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre amb la reorganització de les estructures de 
suport a la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària amb l'objectiu de potenciar el 
recolzament a les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat 
i aconseguir un major grau d'eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant el subministrament de continguts i 
serveis de qualitat i la col·laboració, si s'escau, amb d'altres entitats públiques del sector .

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d'una única entitat els recursos econòmics que 
aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un marc global que respon a una voluntat d'assignar 
més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l'activitat de servei públic dels 
mitjans locals.

Aquest procés va culminar amb la creació de l'entitat Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL, SL) que és 
una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual 
disposa del 100% de la participació, a l'empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 
7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local(TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i 
concordants) i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 
13 de juny (art. 136 i següents), per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la 
comunicació audiovisual local.

Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la comunicació local, el Consell 
d'Administració de l'Agència de Comunicació Local, SA, (ens instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 
2012 va aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. 
L'acord va ser posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de l 'ACL.

Durant l'any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d'actius i passius d'aquesta societat a favor de la 
empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i simultàniament ha estat dissolta i liquidada l'Agència de 
Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l'any 2013 durant el qual 
l'Agència de Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme cap mena 
d'activitat. La liquidació definitiva de l'ACL data de 9 de gener de 2014. Com a conseqüència d'aquest procés, el 
CCL, a partir de l'exercici 2013, va veure reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja 
que les activitats de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitja de l'Agència de Comunicació Local, 
entitat filial del Consorci, varen ser assumides per la nova entitat XAL, SL.

Des de l'1 de gener de 2013, i per tant durant tot l'exercici 2014, els serveis del Consorci es presten a través de 
l'estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat 
d'adherir-se al Protocol General de serveis de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes aquelles que ho han 
considerat convenient ho han fet .

Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL mitjançant la incorporació de la resta de 
diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i vehicular tota la política pública de foment a la comunicació 
local tant de ràdio com de televisió.

Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives fruit de la racionalització 
del sector públic fan convenient adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local .

Normativa aplicable.

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, 
de 28d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de es 
administracions públiques de Catalunya.

Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
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s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada 
pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha de 
determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a les administracions consorciades , i ha de ser sotmès al tràmit d'informació pública.

Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 
27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i l'article 14 de la 
Llei 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa 
quant a la dissolució i liquidació dels consorcis .

Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que disposen que el Consorci 
es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de 
procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents .

En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en proporció a les 
respectives aportacions. Igualment,respondran proporcionalment dels deutes contrets .

Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que disposen que el Consorci 
es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de 
procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents .

En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en proporció a les 
respectives aportacions. Igualment,respondran proporcionalment dels deutes contrets .

Vist l'informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març d'enguany explicant la 
situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com la proposta de liquidació formulada per la mateixa 
Gerència, que figuren en l'expedient.

Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci .

ACORDS:

Primer.- APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com la seva liquidació en els 
següents termes: 

1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015. INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT.

Institució Import Pendent
Diputació de Barcelona 3.000,00
Totals 3.000,00
TRESORERIA.
Compte Import
Catalunya Caixa-0201977143 78.110,99
Banc de Sabadell-001389340 32,48
Caixa de mà 1.429,55
Totals 79.573,02
NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT.

2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la tresoreria del propi 
Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les 
seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament .
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb DNI 46 230 036-J, amb 
domicilia Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus serveis com a tresorer del propi 
Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de liquidació.
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de Comunicació Local i, en 
particular:
Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de Comunicació Local en 
matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009.
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
de Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos laboral de  15 de desembre de 2010.
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci d'Administració Oberta de 
Catalunya.
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015.
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics corresponents i , en particular, en 
el Registre dels ens locals de Catalunya.
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8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la coordinación financiera 
con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ".
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l'expedient a informació pública, mitjançant anuncis publicats als 
Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), Girona (BOPG), 
Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler 
d'anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions.
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el termini d'informació 
pública, l'aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit .
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels acords adoptats .
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per les entitats 
consorciades, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, BOPG, BOPL i BOPT i el de la 
referència d'aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de l'Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució 
del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya .
Sisè.- FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç desenvolupament 
dels acords precedents, inclusiu per ala signatura de tots els  documents que calgui.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de Barcelona , encarregant-li el 
tràmit d'informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter 
col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats 
consorciades."

Atès l'informe favorable de la Directora de Servei de Processos Estratègics, de data 30 de setembre 
de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Atès que l'article 324.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, estableix que l'acord de dissolució d'un consorci ha de ser ratificat pels 
òrgans competents dels seus membres; i que ha de ser adoptat amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels membres de la Corporació, de conformitat amb l'article 313.2 del reglament esmentat.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Ratificar l'acord d'aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació 
Local, adoptat pel Consell General del Consorci de Comunicació Local, en sessió de 26 de març de 
2015, el contingut íntegre del qual ha estat transcrit a la part expositiva d 'aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Renunciar a la quantitat corresponent a l'Ajuntament de Granollers resultant de la liquidació 
de l'esmentat Consorci, acceptant el que aprova el propi CCL en el punt núm. 2 de llur acord de 
dissolució, el qual es transcriu a continuació:

"2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la tresoreria del propi 
Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelonael sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelonael sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelonael sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelona,,,,    atesesatesesatesesateses     
les seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionamentles seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionamentles seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionamentles seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament ...."

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Facultar per acords successius, a l’Alcalde de Granollers.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local per al seu coneixement i als efectes 
escaients, entre els quals perquè dugui a terme la informació pública conjunta de la seva dissolució i 
liquidació, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l'integren, i la comunicació 
corresponent a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya." 

S'aprova per unanimitat

Alcalde: Moltes gràcies aquí no hi ha cap observació per tant quedaria aprovat per unanimitat, tampoc 
hi ha cap petició d'intervenció. Passem al punt número 5, en el qual es proposa l'aprovació d'un 
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conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers, Roca Umbert, Fàbrica de les Arts i l'artista 
Joan Fontcuberta. Senyora secretària,  

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ARTISTADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ARTISTADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ARTISTADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ARTISTA    
JOAN FONTCUBERTA I VILLÀJOAN FONTCUBERTA I VILLÀJOAN FONTCUBERTA I VILLÀJOAN FONTCUBERTA I VILLÀ,,,,    L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ROCA UMBERTL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ROCA UMBERTL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ROCA UMBERTL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ROCA UMBERT,,,,    FÀBRICAFÀBRICAFÀBRICAFÀBRICA    
DE LES ARTSDE LES ARTSDE LES ARTSDE LES ARTS ,,,,    SSSS....LLLL....

Atès que l’Ajuntament de Granollers va aprovar el juny de 2010 el II Pla estratègic de la ciutat, per 
identificar reptes de futur i estratègies a desenvolupar i que emmarcat dins d’aquest procés, s’ha 
elaborat el Pla de projecció exterior 2014-2018 que té com a finalitat situar la ciutat de Granollers i la 
comarca en l’àmbit internacional.

Dins d'aquest Pla , l'Ajuntament està interessat en  promocionar la ciutat de Granollers tant a nivell 
nacional com internacional , amb l'objectiu de donar-li valor afegit a la ciutat de Granollers i a Roca 
Umbert-Fàbrica de les Arts , transmeten imatges modernes i innovadores ,fent difusió de la identitat, 
història  cultural que té la ciutat, mitjançant l'activitat artística en el camp de les arts visuals .

Atès que l’artista Joan Fontcuberta i Villà és un professional reconegut a nivell internacional, per les 
seves aportacions en el camp de la fotografia i de la imatge contemporània, que té una llarga 
trajectòria de treball reconegut internacional i que des de l’any 2012 té el seu espai de treball a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, havent l’artista manifestat la seva voluntat de continuar a la fàbrica i de 
col·laborar en la projecció internacional de la ciutat i de l’equipament . 

Atès que per acord del ple de l'Ajuntament de Granollers de data 30 d'abril de 2013, es va aprovar 
l'adscripció  a  Granollers Audiovisuals, S.L. (actualment Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.), de 
diferents espais de titularitat municipal ubicats en l 'equipament cultural de Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts i, entre d'ells, de la «Nau G3-Magatzem», que serà utilitzada en la seva planta baixa i el primer 
pis. 
Atès que l'Ajuntament de Granollers,  Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i l'esmentat artista estan 
interessants en que la presència de l'artista a Roca Umbert Fàbrica de les Arts vagi més enllà de 
trobar-se instal·lat a la Fàbrica, establint una col·laboració mútua en accions de suport a la creació 
contemporània, i a la projecció de Roca Umbert i de la ciutat de Granollers, en els termes que 
s'especifiquen en l'esborrany de Conveni que es presenta per a la seva aprovació.

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

IIII.... Els articles 25 2.h) i 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, pel que fa respectivament a la competència municipal en matèria de "informació 
i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local" i "promoció de la cultura i equipaments 
culturals".

IIIIIIII.... L’article 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix que 
les Administracions públiques en l`àmbit de les seves competències podran subscriure convenis amb 
subjectes de dret públic i privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la 
competència.

IIIIIIIIIIII La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, pel que fa als convenis que les administracions públiques de Catalunya poden 
subscriure amb les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, els quals es regeixen per la 
legislació específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX de la LRJPCat en els 
aspectes en què sigui aplicable.

IVIVIVIV L'article 83 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre , del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en quan al tràmit d'informació pública .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers, Roca 
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Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. i l'artista Joan Fontcuberta i Villà  per l'establiment d'una col·laboració 
mútua en accions de suport a la creació contemporània, i a la projecció de Roca Umbert i de la ciutat 
de Granollers, que seguidament es transcriu:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ARTISTA JOAN FONTCUBERTA I VILLÀCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ARTISTA JOAN FONTCUBERTA I VILLÀCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ARTISTA JOAN FONTCUBERTA I VILLÀCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ARTISTA JOAN FONTCUBERTA I VILLÀ,,,,    
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ROCA UMBERTL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ROCA UMBERTL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ROCA UMBERTL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ROCA UMBERT ,,,,    FÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTS ,,,,    SSSS....LLLL....

Granollers, XX de XXX de  2016

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS
D’una banda el senyor Joan Fontcuberta i Villà, amb NIF 37.664.558B i domicili a carrer Bonavista 6 
de La Roca del Vallès, (en endavant, l’artista). Intervé en el seu propi nom i dret.  

De l’altra, l'il·lustríssim senyor Josep Mayoral i Antigas amb DNI 36501040V, en la seva condició 
d’Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, que té el domicili social en aquesta localitat, Plaça de la 
Porxada núm. 6, amb el CIF número P0809500B, assistit per la secretaria general de l'Ajuntament de 
Granollers, senyora Catalina Victory Molné, que dóna fe de l’acte.

De l'altra, la senyora Alba Barnusell i Ortuño, amb DNI 53.123.112-N, en nom i representació de Roca 
Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. (en endavant, indistintament, «Roca Umbert» o «la societat»), amb 
CIF B-65237877, en la seva qualitat de Presidenta del Consell d'Administració de l'esmentada 
societat. 

Les parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat legal suficient per a l’atorgament 
d’aquest conveni i, 

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN 

1. Que l’Ajuntament de Granollers va aprovar el juny de 2010 el II Pla estratègic de la ciutat, per 
identificar reptes de futur i estratègies a desenvolupar. Emmarcat dins d’aquest procés, s’ha elaborat 
el Pla de projecció exterior 2014-2018 que té com a finalitat situar la ciutat de Granollers i la comarca 
en l’àmbit internacional.

2. Que, en aquest sentit, és interès de l'Ajuntament de Granollers promocionar la ciutat de Granollers 
tant a nivell nacional com internacional .

3. Que l’artista és un professional reconegut a nivell internacional, per les seves aportacions en el 
camp de la fotografia i de la imatge contemporània i que té una llarga trajectòria de treball reconegut 
internacional. 

4. Que des de l’any 2012 té el seu espai de treball a Roca Umbert Fàbrica de les Arts i que l’artista ha 
manifestat la seva voluntat de continuar a la fàbrica i de col·laborar en la projecció internacional de la 
ciutat i de l’equipament. 

5. Que Roca Umbert Fàbrica de les Arts és un equipament cultural municipal, un espai cultural viu, 
obert a tothom, i en constant transformació, al servei dels processos creatius, la formació artística 
participativa i el diàleg entre les arts, que avança cooperant amb el teixit econòmic emergent, amb la 
indústria audiovisual, estimulant i donant suport a les iniciatives més emprenedores . 

6. Que per acord del ple de l'Ajuntament de Granollers de data 30 d'abril de 2013, es va aprovar  
l'adcripció  a Granollers Audiovisuals, S.L. (actualment Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.), de 
diferents espais de titularitat municipal ubicats en l 'equipament cultural de Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts i, entre d'ells, de la «Nau G3-Magatzem». 

7. Que les parts estan interessades en que la presència de l'artista a Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
vagi més enllà de trobar-se instal·lat a la Fàbrica, establint una col·laboració mútua en accions de 
suport a la creació contemporània, i a la projecció de Roca Umbert i de la ciutat de Granollers .

Per aquests motius,

CONVENENCONVENENCONVENENCONVENEN

PRIMER.- Objecte del conveni
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L'objecte del present conveni és establir el termes de la col·laboració de l'artista en el desplegament 
d’accions vinculades a l’assessorament artístic de la programació anual de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts, i a la projecció de l'esmentada Fàbrica i de la ciutat de Granollers, tant a l’àmbit nacional com 
internacional. 

SEGON.- Accions a desenvolupar

Les accions que les parts tenen interès en desenvolupar són a l 'entorn de dos eixos,

Cadascun d'aquests eixos es concreta a continuació, i suposa aportacions de totes les parts. Les 
accions i activitats es planificaran conjuntament, any rere any, en relació als objectius i programes 
anuals de Roca Umbert i la disponibilitat de l'artista; sempre amb l’antelació suficient per garantir la 
viabilitat, la dotació pressupostària i l'èxit de les mateixes. Roca Umbert informarà de la dotació 
pressupostària per dur a terme la programació anual i l’artista presentarà propostes de programació 
que s’ajustin a aquesta. Tant la programació com el pressupost seran aprovats per Roca Umbert.

A)  Assessorament artístic de la programació anual de Roca Umbert

Per part de l'artista, anualment:
 Assessorament artístic del programa de residències�

Participació de l’artista com a membre del jurat que selecciona els aspirants que opten a una 
residència a l'Espai d'Arts de Roca Umbert.
Realització d'un contacte trimestral de seguiment de treball amb els artistes residents que 
desenvolupin projectes vinculats en el camp de la imatge i que desitgin la orientació de l’artista. 
Aquesta activitat està limitada a una dotzena d’artistes residents.

 Comissariat d’una exposició�

Conceptualització de l’exposició, visites d’estudi, selecció d’artistes, redacció de textos, coordinació 
del muntatge, presentació de l’acte i suport a la comunicació. 

 Conceptualització d’un festival artístic de projeccions a l’aire lliure   �

 Coordinació general del festival, selecció de 3 artistes, presentació de l’acte.

Conferències�

Selecció i contacte amb 2 o més conferenciants.

Per part de Roca Umbert:
Assumir la gestió i producció de les tasques vinculades a l’execució de les propostes acordades .�

 Assumir els costos que se'n derivin, excepte la col·laboració de l'artista.�

Donar visibilitat a les activitats utilitzant els recursos comunicatius de la fàbrica i de l’Ajuntament �

de Granollers. 
B) Suport a la projecció de Roca Umbert Fàbrica de les Arts i de la ciutat de Granollers

Per part de l'artista:

Actuar com a ambaixador cultural de Granollers i de Roca Umbert .�

 Presentar Roca Umbert com a seu de la seva activitat artística i procurar obtenir-ne ressò als �

mitjans de comunicació i a l’escena cultural i artística .
Permetre que l’Ajuntament de Granollers i Roca Umbert citin el seu nom en accions �

comunicatives, escrits, subvencions o altres, en els que sigui pertinent la menció de que forma 
part dels artistes residents a la Fàbrica i /o promotor o conductor de les activitats que es derivin 
del punt 2.a.

Participar en les accions de comunicació relacionades amb les seves aportacions�

Per part de l'Ajuntament de Granollers:

 Facilitar a l'artista tota la informació necessària per la seva funció com a ambaixador cultural de �

Granollers. 

Per part de Roca Umbert:

 Treballar activament per desenvolupar les propostes de consolidació de les marques Granollers i �

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts ca que puguin incorporar el nom de l’artista, utilitzant els mitjans 
propis de l’Ajuntament així també com els de Roca Umbert. 
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Vetllar pel bon ús de la imatge i el nom de l’artista, que es faci en tota acció comunicativa �

emmarcada en el punt anterior.

TERCER.- Col·laboracions

L’Ajuntament de Granollers, col·labora amb l’artista posant a la seva  disposició  la planta baixa de �

la Nau G3, la qual disposa de les característiques adequades per tal que l’artista estableixi el seu 
espai de treball i desenvolupi les diferents accions establertes en aquest conveni
La relació jurídica per l’ús de l’espai és materialitzarà mitjançant un contracte entre la Societat i  �

l’artista.
Aquesta col·laboració tindrà consideració de “projecte estratègic per a la ciutat de Granollers”  �

degut a la vinculació que el treball de l’artista tindrà amb la ciutat de Granollers
QUART- Seguiment del compliment de les accions a desenvolupar.

Totes les parts treballaran sobre la base de la col·laboració mútua i s 'assistiran per resoldre els dubtes 
que puguin sorgir a l’hora de desenvolupar les activitats.

Tanmateix, expressen la voluntat d'avaluar conjuntament la possibilitat d'establir altres accions o 
activitats que siguin d’interès comú.

El director/a de l'Àrea Creativa de Roca Umbert i l’artista mantindran contactes periòdics –al menys 
quadrimestrals– per dur a terme les següents accions: 

- Acordar la programació anual
- Vetllar pel correcte desenvolupament del conveni i efectuar-ne el seguiment 
- Proposar les modificacions que s’estimin oportunes 
- Valorar les actuacions de l'any i presentar la memòria

De comú acord entre el director/a de l'Àrea Creativa de Roca Umbert i l’artista, la natura de les 
activitats a les que es compromet l’artista poden modificar-se i adaptar-se a circumstàncies canviants, 
sempre amb l’aprovació manifestada per escrit de la direcció de Roca Umbert . 

CINQUÉ- Durada i resolució del conveni

El present conveni té una durada inicial de 10 anys, prorrogable en períodes de 3 anys i de manera 
automàtica, fins a un màxim de 25 anys, fins que una de les parts rescindeixi el conveni, comunicant 
aquesta decisió per escrit a les altres parts signants amb una antelació mínima de 6 mesos a la seva 
data de venciment. En qualsevol cas, la vigència màxima del conveni, comptant la inicial i les 
possibles pròrrogues, serà de 25 anys. 

Són causes de resolució les previstes a la legislació aplicable i particularment , 

a) . El mutu acord de les parts, formalitzat per escrit.

b). Per voluntat unilateral de qualsevol de les parts comunicada per escrit i de forma fefaent amb un 
preavís mínim de 6 mesos.

c). Per denúncia expressa de qualsevol de les parts signants, notificada en forma fefaent a les altres 
parts signants, per aquella que consideri que s’ha vulnerat o conculcat l’esperit del mateix o s’ha 
incomplert algun dels apartats. En aquest cas, llevat de pacte exprés, les parts es comprometen a 
executar les actuacions pendents que calguin dirigides a la finalització de les accions ja iniciades .

d). La incapacitació, inhabilitació, malaltia o qualsevol circumstància sobrevinguda a l'artista que 
impedeixi el desenvolupament normal dels acords objecte del present conveni .

SISÈ.- Confidencialitat i dades de caràcter personal
El desenvolupament d’aquest conveni no requereix per part de les entitats participants la comunicació 
o accés a dades de caràcter personal de l’altra entitat. No obstant això, les parts s’obliguen al 
compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD) en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés 
durant la vigència d’aquest Conveni. 

SETÉ.- Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual dels materials, recursos, programari i altres elements que les parts 
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puguin aportar per al desenvolupament del conveni correspondran exclusivament al seu titular, el qual 
autoritzarà si s’escau a les altres parts a la seva utilització en l’àmbit de les seves activitats 
relacionades amb les finalitats previstes en aquest document. 

Les autoritzacions per a la utilització dels drets de propietat intel·lectual previstes en aquesta clàusula 
estan limitades per les finalitats d’aquest conveni i no abasten, en cap cas, les facultats de fer difusió, 
reproduir, transmetre a un altre sistema, adaptar, cedir, vendre, arrendar o prestar aquests drets sobre 
el/s producte/s sense el consentiment exprés previ i per escrit del titular . 

VUITÉ.- Difusió

Les parts es comprometen a publicitar i donar visibilitat al conveni i als seus continguts a través de les 
pàgines web corresponents i d’altres suports que es considerin adients.

En aquest sentit les parts s’autoritzen expressament per fer ús del seus respectius noms i logotips, 
exclusivament en del marc de l’establert en el present conveni i amb les finalitats exposades 
anteriorment. 

NOVÉ.- Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a procurar la resolució de mutu acord dels conflictes que puguin sorgir en 
la interpretació i aplicació del present conveni. Si no fos possible aconseguir el mutu acord entre les 
parts, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur si el tinguessin, a la jurisdicció dels 
tribunals de Barcelona.

I en prova de conformitat, ambdues parts firmen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte al lloc i 
la data esmentat a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Granollers    Per Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

Josep Mayoral i Antigas                 Alba Barnusell i Ortuño                                          Joan Fontcuberta
L’alcalde                   La presidenta del Consell d'Administració                      L’artista 

Catalina Victory Molné, 

La secretària 

SegonSegonSegonSegon:::: Facultar a l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del 
conveni a què fa referència l'acord anterior.

TercerTercerTercerTercer :::: Sotmetre l'esborrany del Conveni esmentat a informació pública en un termini de VINT DIES, 
mitjançant anunci publicat al BOP i a la seu electrònica d'aquest Corporació,  a l'efecte de poder 
formular reclamacions i al.legacions de conformitat amb allò que disposa l 'article 83 de la Llei 39/2015, 
de 1 d'octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques .

QuartQuartQuartQuart:::: Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Conveni esmentat. 

CinquéCinquéCinquéCinqué: Comunicar aquest acord a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. i l'artista Joan Fontcuberta i 
Villà. 

Alcalde: Té la paraula la senyora Alba Barnusell com a Tinent d'alcalde de Projectes Estratègics i de 
Comunicació; endavant senyora Barnusell.  



11

Senyora Barnusell: Gràcies Alcalde.  Avui presentem al Ple, un marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Granollers, la Societat Municipal Roca Umbert Fàbrica de les Arts i l’artista Joan 
Fontcuberta. Un acord de col·laboració que va més enllà d’un lloguer de l’espai dins de l’equipament 
de Roca Umbert, com teníem fins ara, i estableix el retorn social que Joan Fontcuberta realitzarà per 
Roca Umbert i per la ciutat, amb un seguit d’accions vinculades a l’assessorament artístic de la fàbrica 
i dels artistes residents, a la projecció de Roca Umbert i de la ciutat, tant l’àmbit nacional com 
internacional de la creació i les arts visuals. Roca Umbert, com tots sabeu, és un espai cultural viu, 
actiu, obert a tothom, al servei de la creació, la innovació, la formació artística i el diàleg entre arts, 
creadors i ciutadans. Un equipament que avança cooperant amb el teixit artístic i econòmic emergent, 
amb un especial interès en el camp de la imatge com a eina de creació, de transmissió de 
coneixement i de valor econòmic, estimulant i acompanyant diferents iniciatives emprenedores. El seu 
caràcter multidisciplinari l’enfoc integral de la creació, en totes les seves etapes: recerca, investigació, 
formació, creació, producció i difusió, són els eixos d’acció de Roca Umbert, i a mesura que avança la 
rehabilitació d’espais i s’agilitza i adapta els seus mecanismes de gestió , com ja hem portat a debat en 
algun plenari d’aquest any, s’intensifica l’activitat creativa i sorgeixen noves propostes .

Un dels darrers programes estructurats des de Roca Umbert, són les residències artístiques, amb la 
intenció d’oferir espai, serveis i acompanyament als creadors que ho necessitin per a la seva 
trajectòria, compartint projectes amb altres residents, de manera puntual, durant un temps determinat 
o de manera més estable, i amb un objectiu final per Roca Umbert i per la ciutat, el retorn social. 
Aquest és el cas que avui portem a aprovació. Els centres on realitzar residències són un model 
consolidat a Europa, donat que s’ha entès que tant la consolidació de projectes artístics existents com 
l’ajut a nous creadors, passa per facilitat espai estable i entorn de treball estimulants . Roca Umbert vol 
sumar-se en aquesta línia i és un dels objectius del projecte contribuir en la mesura de les nostres 
possibilitats (de municipis de 60.000 habitants) a acompanyar el sector cultural i artístic del territori i 
del país, i articular-nos com a centre amb xarxes nacionals i internacionals .
Per això, nosaltres apostem per aquest model, en diverses modalitats i opcions. Aquest mes d’octubre 
s’han publicat les bases d’accés per convocatòria d’artistes en residència en arts visuals i en arts 
escèniques, i avui portem a ple aquest acord. Més endavant en portarem d’altres. 

Joan Fontcuberta és un artista de la comarca, resident a La Roca del Vallès, un artista internacional, 
fotògraf, assagista, docent, crític i promotor d’art. De l’extens currículum destaca pel prestigiós premi 
de fotografia Hasselblad, l’any 2013, que és considerat el Nobel de la Fotografia; a més, ha rebut 
nombrosos reconeixements nacionals i internacionals, com el premi nacional de cultura de la 
Generalitat de Catalunya o el Premio Nacional de Fotografia del Ministerio de Cultura o la distinció de 
Cavaller de les Arts i de les Lletres pel Ministeri de Cultura de França. A més, ha estat President de 
l’Associació d'Artistes Visuals de Catalunya i promotor i director de diversos festivals fotogràfics i 
biennals d’Art. Amb aquest conveni expressem mútuament la voluntat de formar part d’un projecte 
comú i d’una dinàmica de treball compartida amb Roca Umbert i altres artistes residents a la fàbrica, 
en un context d’una fàbrica de creació i de treball conjunt en programes adreçats a la ciutadania a 
través de l’art i la imatge afavorir la cohesió social .

Així doncs, és una oportunitat per Roca Umbert i per la ciutat, per la projecció nacional i internacional i 
per fer una empenta.....Aquest acord s’emmarca en una col·laboració més àmplia a l’hora de prendre 
decisions artístiques globals de Roca Umbert, acollint els projectes mes creatius i atractius, proposant 
projectes de mirada global i internacional i que ajudin a Roca Umbert a establir connexions amb 
d’altres centres de creació. Amb la voluntat de seguir ampliant els lligams de col·laboració entre Joan 
Fontcuberta i Roca Umbert, buscarem més aliats que ens permetin situar la fàbrica com a referent 
nacional en el camp de la imatge contemporània. 
Abans de finalitzar agrair la feina iniciada ja fa uns anys per la Teresa Llobet seguida per Josep M. 
Codina i portada a terme fins avui per la Roser Rodríguez i també el Gerent de l'Ajuntament; per tant, 
jo ho deixaria aquí, molts gràcies i creiem que es una ocasió especial i una oportunitat per la ciutat .  

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí si ha demanat torn d'intervenció, no se si part del Partit Popular?; per 
part de la Cup, sí, el senyor Navarro té la paraula, endavant.  
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Senyor Navarro: Bé, bona tarde a tothom, Voldria manifestar la nostre abstenció critica pel que fa al 
conveni que es presenta; per nosaltres Joan Fontcuberta es un artista com molt be deia la regidora 
àmpliament consolidat, consagrat, reconegut de renom, etc. etc. M'he apuntat una frase que deia ella 
anteriorment que parlava dels creadors que ho necessiten, des del nostre punt de vista aquesta acció 
implica doncs, un treball que es diferent a l'aposta que se'ns diu que es té a Roca Umbert, pels 
creadors que tenen, que estan començant etc; per nosaltres, el que caldria, sobretot que saben que ho 
fan, però amb aquest conveni no queda prou clar, prou manifestat, es obrir portes a nous talents en 
definitiva, donar suport al jovent, als artistes emergents etc. En el conveni apareix una frase que per 
nosaltres es molt significativa; es parla de consolidar les marques Granollers i Roca Umbert, no es 
tant  per tant, per nosaltres l'objectiu del conveni impulsar la creació artística sinó utilitzar aquest 
conveni per donar conèixer més la ciutat, el projecte de Roca Umbert, per tant no estaria tant 
relacionat l'art com la imatge, sinó una operació de màrqueting la qual l'equip de Govern ens té 
acostumats; malgrat això, pensem doncs que l'abstenció dóna un cop de mà en el sentit de potenciar 
la cultura a la ciutat i a Roca Umbert, però creiem doncs que aquest conveni no seria el que nosaltres 
creiem més adequat pel projecte Roca Umbert gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies,  té la paraula.  

Senyor Carmany: Moltes gràcies. Nosaltres evidentment el votarem a favor, nosaltres veiem molt 
positivament i agraïm que el sr. Fontcuberta tingui i vulgui firmar un conveni amb la nostra ciutat i a 
més tingui la seva activitat avui a Granollers, dinamitzarem Roca Umbert, les Arts i les Escenes però, 
a més, una cosa molt important es que estem segurs que el sr. Fontcuberta donarà nom i prestigi a 
Granollers arreu del món; per tant, nosaltres ho valorem positivament i votarem a favor.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana no hi ha intervenció,.... per part de CiU,..... 
per part del grup socialista no?. La senyora  regidora vol intervenir? 

Senyora Barnusell: Si moltes gràcies,  d'entrada per agrair el posicionament en aquest cas de 
Ciutadans, també d'altres grups, que donaran recolzament i només unes consideracions que ens 
diferencien, però en aquest cas, agrair també l'abstenció  critica de la gent de la CUP, però si que vull 
refermar dos temes: l'aposta per la creativitat i els artistes emergents i innovadors, tal com he dit a 
l'inici, no a traves d'aquest conveni però si a traves d'altres accions, per exemple, la convocatòria de 
l'espai d'arts oberta i accessible a tothom, i a tothom que ho vulgui, des de que es va treure 
públicament a mitjans de juliol, s'acaba aquesta setmana, i cada any hi haurà una convocatòria per 
aquestes dates, pública i oberta a tothom que, a més a més aquests artistes, el que aconseguirem 
amb aquest conveni es un assessorament qui ho desitgi, no serà obligatori; però aquells que ho 
vulguin de l'assessorament i acompanyament d'un professional, com pot ser en aquest cas el Joan 
Fontcuberta.  

A més a més malauradament això es una opinió personal, però crec que contrastada amb altra gent 
del sector. Avui en dia artistes consolidats, tot i que si parlem d'un artista de renom i consolidat, però 
en aquest país artistes de companyia de teatre o altres, no n'hi ha ningú. Que hem sentit notícies 
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d'alguna companyia de dansa de teatre com consolidada de trenta anys de trajectòria, que havien 
d'abandonar la seva feina, malauradament pel poc suport; entenem que això també es una manera de 
suport i no perquè sigui consolidat, no necessita aquest suport, però aquest conveni no està entens 
com a suport a aquest artista, com deia sinó d'un equilibri per les dues parts, una persona que ens 
donara una assessorament i acompanyament, un posicionament clar pel que fa en els programes 
d'arts visuals, això es el que li demanarem per tant això es el que també li hem demanat, i ell s'ha ofert 
a fer.  Necessàriament el projecte de Roca Umbert necessita d'aquest equilibri entre referents 
coneguts i persones emergents, perquè les persones i els artistes emergents, puguin viure i puguin 
veure dels coneixement i de la llarga tradició , i del nom d'aquestes persones. Entenem que l'artista, en 
aquest cas el Joan Fontcuberta, com esperem que ho facin altres en un futur molt emmarcats en 
l'àmbit d'arts visuals, faci de catalitzador i atregui molts més projectes, més artistes i moltes més 
oportunitats pel que es Roca Umbert, i si no lidiem màrqueting, què per nosaltres no es cap operació 
de màrqueting de l'equip de Govern sinó es una operació de màrqueting de ciutat, i de posicionament  
de la fàbrica, alhora de poder d'anar amb d'altres xarxes, alhora de poder anar a buscar finançament a 
nivell europeu, i poder anar a buscar projectes, i suport econòmic també, que no sigui en aquest cas 
directe per aquest artista, però si que el suport i l'acompanyament que ell ens faci pugui revertir en tots 
els artistes actuals i els futurs que hi hauran a Roca Umbert.  Per tant, entenem que aquest equilibri 
entre creadors consolidats i creadors emergents, es necessari, en un projecte de més de 20 mil 
metres quadrats, perquè sigui sostenible i fer-ho possible dins de la ciutat 

Alcalde: Moltes gràcies... alguna intervenció?  cap grup vol intervenir?; per tant, passem a la votació,

S'aprova per majoria absoluta, amb 23 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13),  CIU (4), 
ERC-AG-AM (3), C's (2),  i PP (1); i  2 abstencions  dels Grup Municipal  CpG-CUP-PA (2)
 
Alcalde:  Per tant quedaria aprovat aquest punt. Indicar que properament es farà la signatura del 
conveni amb el Joan Fontcuberta per posar en marxa tota l'operació, i agrair la feina de la regidora i el 
seu equip, em sembla que  es un bon acord i que la ciutat sortirà reforçada en el seu projecte cultural i 
artístic.
 

Alcalde: Passem al punt numero 6. Es tracta d'aprovar l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació 
Espanyola d'Investigació per a la Pau i acceptar els seus estatuts. 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''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    
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ    ((((AIPAZAIPAZAIPAZAIPAZ))))    I ACCEPTAR LLURSI ACCEPTAR LLURSI ACCEPTAR LLURSI ACCEPTAR LLURS    
ESTATUTSESTATUTSESTATUTSESTATUTS

1. Granollers ha defensat el seu compromís públic com a ciutat compromesa en la pau, en xarxa amb 
les entitats, amb la ciutadania i amb altres ciutats del món. Des del convenciment que els municipis 
poden ser agents importants en la transformació del món, Granollers expressa el seu compromís amb 
la pau a través de l’educació, del foment de la convivència i del diàleg.

2. Amb la posada en funcionament del Centre de cultura de Pau, Granollers va fer un pas decisiu en la 
difusió d’aspectes rellevants del diàleg, la cultura de pau, la mediació com a eina de resolució de 
conflictes i la recuperació de la memòria històrica .

3. Granollers té una tradició de treball en xarxa dins d'organismes supramunicipals, com la pertinença 
a Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), a la qual  Granollers es va adherir l’any 2005, o Ciutats 
Defensores dels Drets Humans, projecte impulsat l'any 2013 i al qual es va adherir el 2014.
 
4. En l'àmbit de l'educació per la pau i la promoció de la cultura de pau, la Asociación Española de 
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Investigación para la Paz (AIPAZ) aplega les fundacions i associacions de referència arreu de l'Estat, 
relacionades a continuació:

Máster Universitario y Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo
Asociación de Voluntariado de la Universidad de Valladolid  (AVUVA)
Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz
CEIPAZ - Fundación Cultura de Paz (CEIPAZ)
Centre Delàs d'Estudis per la Pau
Escola de Cultura de Pau UAB (ECP)
FUHEM Ecosocial
Fundación Carta de la Paz Dirigida a la ONU
Fundación Cultura de Paz
Fundación FUNDIPAX Iniciativas para la Paz - Centro UNESCO
Fundación Museo de la paz de Gernika
Fundación Seminario de Investigación para la Paz
FundiPau (Fundació per la Pau)
Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz
IECAH. Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
Institut Catalá Internacional per la Pau (ICIP)
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional  (HEGOA)
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz
Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos - Universidad de Granada (Instituto 
de la Paz y los Conflictos)
Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP)
UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco.

5.  Les finalitats d'aquesta associació són les de coordinar les relacions entre els centres 
d'investigació per a la Pau existents i aquelles persones dedicades a aquesta investigació de l'Estat i 
l'Associació Internacional d'Investigació per a la Pau (IPRA), potenciar la investigació per a la Pau en 
el món acadèmic espanyol i projectar-los a nivell internacional, i promoure i difondre la investigació 
per a la Pau com a element clau en la construcció social de la Pau.
Hi ha dos tipus de membres d'aquesta associació, els Organismes, Centres i Institucions 
d'Investigació de l'Estat, relacionats amb les finalitats d'aquesta associació, i les persones individuals, 
sempre que siguin majors d'edat, responsables i que siguin presentades per tres components de la 
pròpia Associació.

4. Vist l'informe de la tècnica mitjana del Servei de Planificació i Processos Estratègics, favorable a 
l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'esmentada Associació.

5. Atesa l'existència de consignació pressupostària suficient a la partida J1340/32730/48515  
"Aportació a associació AIPAZ".

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1- La Disposició Addicional segona de la LLei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en la seva modificació per la  Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local diu el següent: 

“ Disposición adicional novena Redimensionamiento del sector público local

1.    Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas 
dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de 
nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante 
el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste.

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir 
ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que 
tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las 
citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren 
cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago 
a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de 
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morosidad.”

Tot i aquesta limitació, l’Ajuntament de Granollers pot formar-ne part per tres raons: 

En primer lloc perquè no hi ha aportació patrimonial.

En segon lloc perquè l’Ajuntament no crea l'associació, sinó que ja està creada i és des de la data del 
present acord que en forma part.

En tercer lloc, perquè l'associació, no és ni municipal ni del sector públic, no consolida a efectes SEC 
amb l’Ajuntament de Granollers i es subjecta estrictament al Dret Privat .

2- Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. Que en el seu article 2, punt 
sisè estableix que "Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con 
particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en igualdad de condiciones con 
éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación ".

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Aprovar l'adhesió a l'Asociación Española de Investigación por la Paz (AIPAZ).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acceptar dels estatuts de l'associació, els quals es reprodueixen a continuació:

"Desde la mirada global y multidisciplinar de la concepción positiva de paz, entendida no sólo como ausencia de 
conflictos bélicos sino también como presencia de justicia social, desarrollo sostenible, ejercicio democrático de 
la ciudadanía, cumplimiento de los derechos humanos dentro y entre estados, y por consiguiente opuesta a 
cualquier tipo de violencia, se constituye en la ciudad de Granada la Asociación Española de Investigación para 
la Paz. Al mismo tiempo, recogiendo el legado de la Investigación para la Paz, esta Asociación se declara 
comprometida con aquellos valores y prácticas sociales tendentes a la construcción de una cultura y sociedad de  
paz.

CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, ÁMBITO Y DOMICILIO

Artículo 1: Se constituye en Granada, la asociación denominada Asociación Española de Investigación para la 
Paz, de ámbito estatal, al amparo de los previstos en el Artículo 22 de la Constitución española de 1978, lo 
establecido en la Ley 191/64 de 24 de diciembre, de Asociaciones, Real Decreto 304/85 de 6 de febrero y demás 
disposiciones legales. El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes estatutos, 
careciendo de ánimo de lucro, independiente de todo grupo político, sindical, religioso y económico.

Artículo 2: Esta Asociación se adhiere a la Asociación Internacional de Investigación para la Paz  (IPRA).

Artículo 3: Tendrá su domicilio social en el Instituto de la Paz y los Conflictos, calle Rector López Argüeta s/n., 
Universidad de Granada, 18071 Granada.

CAPÍTULO II FINES Y FUNCIONES

Artículo 4: Serán fines de la Asociación: a) Coordinar las relaciones entre los Centros de Investigación para la 
Paz existentes y aquellas personas dedicadas a esta investigación del Estado español , y el IPRA. b) Potenciar la 
Investigación para la Paz en el mundo académico español y proyectarlos a nivel internacional. c) Promover y 
difundir la investigación para la Paz como elemento clave en la construcción social de la Paz .

Artículo 5: Habrá dos tipos miembros: a) Organismos, Centros e Instituciones de Investigación del Estado 
español, relacionado con los fines de esta Asociación. b) Personas individuales, siempre que sean mayores de 
edad, responsables y sean presentadas por tres componentes de esta Asociación .

Artículo 6: Son derechos de todos los miembros: a) Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales de esta 
Asociación. b) Elegir y ser elegido para desempeñar cualquier cargo de esta Asociación. c) Participar en las 
actividades de esta Asociación. d) Beneficiarse de las funciones y actividades que la Asociación asume .

Artículo 7: Serán dados de baja los miembros en los siguientes casos: a) A petición propia. b) Por acuerdo de la 
Asamblea General, a propuesta presentada por la Junta Directiva , o por el veinticinco por ciento de los miembros 
de la asociación.

CAPÍTULO III ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 8: Serán órganos de gobierno de la Asociación : a) La Asamblea General. b) La Junta Directiva.

Artículo 9: La Asamblea General será el órgano supremo de la voluntad de los miembros. Podrá ser ordinaria o 
extraordinaria y los cargos de Presidente y Secretario de la misma recaerán en los asociados que ostenten estos 
cargos en la Junta Directiva.

Artículo 10: La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año. Será convocada por la Junta Directiva, al 
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menos con quince días de antelación, mediante aviso particular, haciéndose constar los asuntos a tratar y el 
orden del día.

Artículo 11: La Asamblea General Extraordinaria se reunirá, bien cuando lo juzgue oportuno la Junta Directiva, 
bien a petición de un número de asociados no inferior al veinticinco por ciento del número total de componentes 
de esta Asociación.

Artículo 12: Por consenso o mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros, la Asamblea General 
Extraordinaria podrá decidir sobre los siguientes asuntos : a) Nombramiento de la Junta Directiva. b) Modificación 
de los Estatutos. c) Disolución de la Asociación. d) Disposición o enajenación de sus bienes sociales. e) Cese o 
exclusión de los asociados. f) Solicitud de la Declaración de Utilidad Pública de la Asociación .

Artículo 13: Para que la Asamblea General, tanto la Ordinaria como la Extraordinaria, pueda tomar acuerdos 
válidos, será preciso que concurran a ella la mitad más uno de los componentes de la Asociación en primera 
convocatoria. La segunda convocatoria se celebrará media hora después. En ella, serán válidos los acuerdos 
que se tomen, siempre que el número de los miembros presentes alcance el veinticinco por ciento .

Artículo 14: En el caso de que exista igual número de votos opuestos , el del Presidente será decisorio.

Artículo 15: La Junta Directiva estará compuesta por: - Presidencia - Vicepresidencia - Secretaría - Tesorería - 
Vocalías La Asamblea General, a la vista de las necesidades de la Asociación, podrá modificar la composición o 
número de componentes de la Junta Directiva .

Artículo 16: La duración del mandato de la Junta Directiva será de tres años .

Artículo 17: Las bajas que se produzcan en la Junta Directiva durante su mandato serán cubiertas de forma 
provisional por la Junta Directiva y hasta la celebración de la próxima Asamblea General .

Artículo 18: La Asamblea General elegirá a los componentes de la Junta Directiva por mayoría. A tal fin, se 
presentarán por escrito en la Secretaría de la Asociación candidaturas con una antelación mínima de ocho días, 
previos a la celebración de la Asamblea. Estas candidaturas irán avaladas por las firmas de al menos el diez por 
ciento de los asociados y cada uno de ellos incluirá su propio programa de actuación .

Artículo 19: Son funciones propias de la Junta Directiva: a) Dirigir y administrar la Asociación para hacer realidad 
sus fines. b) Convocar la Asamblea General fijando el orden del día. c) Coordinar las diferentes actividades de la 
Asociación. d) Presentar ante la Asamblea General la Memoria de actividades, el presupuesto y el balance de 
ingresos y gastos. e) Respetar las disposiciones establecidas estatutariamente, así como interpretarlas para su 
mejor observación y desarrollo. f) Nombrar las instancias que en cada momento se estimen necesarias para el 
cumplimiento de los fines de esta Asociación. g) Integrar la Asociaci¢n en federaciones afínes o, en su caso, 
constituirlas.

Artículo 20: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente al menos una vez al año. Con carácter extraordinario, 
siempre que la convoque el Presidente o lo solicite la tercera parte de sus componentes. Los acuerdos se 
tomarán por mayoría siendo precisa como mínimo la asistencia personal o la representación por voto delegado 
de la mitad de sus componentes y decidiendo en caso de empate, el voto del presidente. Todos los acuerdos se 
harán constar en el libro de Actas, que será firmado por el Secretario, con la aprobación de la Junta Directiva .

Artículo 21: Será obligatoria la asistencia de los componentes de la Junta Directiva a las sesiones de la misma. 
En caso de enfermedad o de ausencia, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente y el Secretario y el 
Tesorero por Vocales de la Junta designadas previamente por ésta. En caso semejante, los Vocales podrán 
delegar el voto en cualquiera de los asistentes .

Artículo 22: Cuando se produzca la renuncia colectiva de la mitad más uno de los componentes de la Junta 
Directiva, ésta se considerará dimitida en su totalidad .

CAPÍTULO IV FUNCIONES DE LOS CARGOS DIRECTIVOS

Artículo 23: Corresponde al Presidente: a) Presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, 
convocando a ésta en su caso. b) Fijar el Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva. c) Cuidar del 
cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva, promoviendo y coordinando la 
actuación de la misma. d) Autorizar los pagos acordados por la Junta Directiva . e) Representar a la Asociación. f) 
Adoptar resoluciones de urgencia.

Artículo 24: Corresponde al Vicepresidente: a) Sustituir al Presidente en caso de enfermedad o ausencia. b) 
Desempeñar cuantas funciones se deleguen en él expresamente .

Artículo 25: Son funciones del Secretario: a) Actuar como tal en las reuniones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva, redactar las Actas y someterlas al visto bueno de la Junta Directiva. b) Redactar con el 
Presidente el Orden del Día y las convocatorias de la Asamblea y de la Junta. c) Llevar los libros y ficheros, así 
como la correspondencia. d) Redactar el Proyecto de Memoria Anual. e) Custodiar el Archivo y el Sello de la 
Asociación.

Artículo 26: Corresponde al Tesorero: a) Llevar la contabilidad de la Asociación y gestionar sus fondos . b) Firmar, 
junto con el Presidente, los recibos, cheques y documentos análogos. c) Informar a la Junta Directiva de la 
situación económica y de cuantos asuntos se refieran a la administración de la Asociación. d) Formalizar los 
balances anuales, así como las cuentas que deben rendirse a los organismos correspondientes. e) Mantener los 
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Libros de Contabilidad de la Asociación.

Artículo 27: Corresponde a los Vocales: a) Atender a las reuniones de la Junta Directiva y a las diversas 
actividades de la Asociación. b) Desempeñar cuantas funciones se deleguen en ellos . c) Coordinar Comisiones y 
grupos de trabajo.

CAPÍTULO V. RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 28: La Asociación carece de patrimonio fundacional . Los medios económicos estarán constituidos por : a) 
Las cuotas de los miembros, cuya cuantía se fijará en Asamblea General. b) Las cuotas extraordinarias 
establecidas por la Asamblea General. c) Los donativos, subvenciones, legados y otras aportaciones. d) Los 
intereses producidos por los fondos de que disponga la Asociación . e) El límite presupuestario inicial no superará 
las 100.000 pesetas, según establece el Artículo 3º, Apartado 5º de la Ley 191/1.964, 24 de diciembre, 
Reguladora de las Asociaciones. La Junta Directiva presentará para su aprobación en Asamblea General 
Ordinaria las cuentas del ejercicio anterior y el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos. Dichas cuentas y 
presupuestos se pondrán a disposición de los miembros con diez días de antelación a la fecha fijada para la 
correspondiente Asamblea.

CAPÍTULO VI. DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 29: La Asociación podrá disolverse: a) Por las causas establecidas en el artículo 39 del Código Civil. b) 
Por acuerdo de las tres cuartas partes de los miembros. Artículo 30: Acordada la disolución se procederá por la 
propia Asamblea, al nombramiento de un Comité de Liquidación, a cuyos componentes les corresponde el 
arreglo de las cuentas, enajenándose para ello los bienes de la Asociación y extinguiéndose las cargas de la 
misma. En el supuesto de que resultase un patrimonio líquido sobrante, éste será destinado a los fines que 
acuerde la Asamblea. En cualquier caso, a aquella Asociación de Investigación de la Paz sin áimo de lucro que 
se determine."

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació, com a quota d'enguany, la quantitat de 100 €, 
amb càrrec a la partida pressupostària núm. J1340/32730/48515 "Aportació a associació AIPAZ". 
Consignada en el document comptable ADO núm.12016000061255.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Consignar anualment en els pressupostos municipals, a partir de l'any 2017, les quantitats 
necessàries per fer front als compromisos municipals assumits, quedant aquesta contribució subjecta 
a una revisió anual per part de l'associació i de l’Ajuntament de Granollers, i  facultar per acords 
successius, a l’Alcalde de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Facultar per acords successius, a l’Alcalde de Granollers.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

Alcalde. Molt bé, de nou la Tinent d'alcalde de l'Àrea Projectes Estratègics i Comunicació, ens farà la 
presentació d'aquest punt, endavant.  

Senyora Barnusell: Gràcies Alcalde i en aquest cas una consideració personal. Jo crec que aquesta 
també es un dels altres elements de projecció, de promoció de ciutat, en aquest cas, en un altre camp 
que es la cultura de pau, i com marca també el pla de projecció exterior que varem aprovar en aquest 
plenari l'any 2014 unes de les línies, una de les vuit línies a prioritzar eren Roca Umbert . i una altre era 
cultura de pau, el treball en xarxa  i els projectes compartits, amb d’altres institucions i centres 
nacionals i internacionals ha sigut i és , un dels eixos principals de Can Jonch, Centre de Cultura per la 
Pau. Forma part del seu ADN, des que va néixer fa 8 anys. Les col·laboracions amb d’altres ciutats, 
xarxes i institucions han estat nombroses al llarg d’aquests anys. Per anomenar-ne alguns, en 
memòria històrica s’han fet projectes amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’Associació Amical Mauthausen, amb l’Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de 
Barcelona, amb la Fundació Museo de la Paz de Guernika, o, amb l’Associació 13 de febrer de 
Dresden.
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En Cultura de Pau, amb la Fundación Cultura de Paz, amb l’Institut Català Internacional per la Pau, 
amb la Unipau de Sant Cugat, amb la Fundació Carta de Pau dirigida a l’ONU o formant part 
activament de la Xarxa Internacional d’Alcaldes per la Pau. També en Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat es treballa conjuntament amb altres ciutats i un conjunt ampli d’entitats. 
Al mateix temps, i com tots sabeu, Can Jonch, compta amb un Consell Assessor format per  12 
persones expertes en els diferents àmbits, i referents imprescindibles per nosaltres no només en el 
treball del dia a dia, sinó també a l’hora de plantejar nous projectes. Avui, no podríem entendre la feina 
que es fa des de Can Jonch sense la necessària interacció i relació constant amb totes aquestes 
persones, entitats, centres, universitats, institucions i ciutats que fan possible compartir projectes i 
coneixements.

Per tant, aprofito aquesta presentació en ple per fer aquest agraïment i reconeixement i també a la 
feina dels tècnics municipals en aquest àmbit, a la Mireia Nogués i a la visió, constància i precisió de 
la Carme Barbany.

L’Aipaz, l’Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) és l’entitat que aplega les 
fundacions i associacions de referència arreu de l’Estat Espanyol, en l’àmbit d’educació per la pau i la 
promoció de la cultura de pau. Moltes d’aquestes ja tenen alguna relació amb Can Jonch, i per tant, ja 
coneixen la feina que es fa a Granollers en aquest àmbit. L’objectiu d’aquesta associació és coordinar 
les relacions entre els centres d’investigació per la Pau i aquelles persones dedicades a aquesta 
investigació d’arreu de l’Estat amb l’Associació Internacional d’Investigació per la Pau, potenciar la 
investigació per la Pau en el món acadèmic i projectar-la a nivell internacional, i promoure i difondre la 
investigació per la pau com a element clau en la construcció social de la pau . És per tant, un espai que 
ens permet interactuar amb les persones i entitats que són els màxims experts de l’àmbit de l’Estat. 
Arrel de les col·laboracions ja fetes amb l’Associació, la Junta Directiva de l’entitat va plantejar a 
l’Ajuntament de Granollers formar part de l’Associació, ja que tant els àmbits d’actuació del centre de 
cultura per la Pau com els projectes vinculats a la cultura i l’educació per la Pau encaixen amb les 
finalitats de l’Associació i a més, permet tenir una visió des del punt de vista de les polítiques 
públiques municipals. Serem el primer municipi en formar-ne part. Per Granollers és una oportunitat 
per implicar-se encara més en nous projectes, compartir coneixement i projectar-se en l’àmbit de 
cultura de pau, com un dels eixos estratègics que marca també el nostre Pla de Projecció Exterior. El 
compromís que adquireix Granollers en incorporar-se com a membre d’AIPAZ és participar i contribuir 
activament en les activitats que s’emprenguin.

Un dels propers projectes a treballar conjuntament, en el que està implicat AIPAZ  i en el que 
Granollers també participa ja com a membre de la comissió executiva d’Alcaldes per la Pau i de 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, és el Foro Mundial sobre «las violencias urbanas y 
educación para la convivencia y la paz». Una iniciativa de les ciutats de París i Madrid que tindrà lloc a 
Madrid la propera primavera i en que Granollers hi participarem activament. Per tot això, és un honor 
per nosaltres com a ciutat que des de l’Associació ens hagin proposat formar-ne part com a municipi, 
és un reconeixement a la feina feta des de Can Jonch i és una oportunitat per la ciutat per projectar-se 
i posicionar-se encara més fermament amb el nostre compromís per la pau.

Alcalde: Moltes gràcies aquí no hi ha petició de paraules, però sí petició de votació,

S'aprova per majoria absoluta, amb 20 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13),  CIU (4), 
C's (2),  i PP (1); i  5 abstencions  dels Grups Municipals  ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2)

Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, en concret, els punts 7 i 8 els 
farem conjuntament; senyora secretària també els votarem conjuntament, perquè tots els grups han 
manifestat la mateixa posició de vot amb dos punts, son dues modificacions de crèdit, té vostè la 
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paraula. 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    27272727////2016201620162016    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per    suplement de crèdits    per un import de 2.241.198,56€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 27/2016.

Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària suficient .

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 27/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 2.241.198,56€, amb el detall següent:
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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)
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8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    28282828////2016201620162016    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 954.029,44€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 28/2016.

Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària adequada.

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 28/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 954.029,44€, amb el detall següent: 

      
    

      

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

Passem al punt numero 9. Es el punt a partir del qual es proposa l'aprovació inicial de la modificació 
de les Ordenances fiscals que han de regir durant l 'exercici 2017, senyora Secretària.  

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES    
FISCALS PER A LFISCALS PER A LFISCALS PER A LFISCALS PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2017201720172017

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril 
(LRBRL) regula el procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances locals . 

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

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

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans .

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals  
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment .

Vista la memòria econòmico financera elaborada pel servei de planificació econòmica i control 
pressupostari, a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals: 
"...els acords d'establiment de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic, o per tal de finançar total o parcialment els nous serveis, haurien d'adoptar-se  a la vista 
d'informes tècnics-econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o la previsible 
cobertura del cost d'aquells, respectivament..."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals , d'acord amb el contingut que es recull a l'Annex.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals dels IMPOSTOS, en els termes 
que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:



23

Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal 1.2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal 1.3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres
Ordenança fiscal 1.4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valors del terrenys de naturalesa 

urbana
Ordenança fiscal 1.5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals de les TAXES que es citen a 
continuació, en els termes que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:

Ordenança fiscal 2.1 reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per  
l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per serveis urbanístics i d 'habitatge
Ordenança fiscal 2.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d 'intervenció 

administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del  
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i  
pels controls posteriors a l 'inici de les activitats

Ordenança fiscal 2.5 reguladora de la taxa de cementiri municipal
Ordenança fiscal 2.6 reguladora de la taxa de clavegueram
Ordenança fiscal 2.7 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 

domiciliàries i altres residus municipals
Ordenança fiscal 2.11 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a 

les vies públiques municipals
Ordenança fiscal 2.12 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i  

dels terrenys de domini públic
Ordenança fiscal 2.14 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança fiscal 2.15 reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb activitats 

recreatives
Ordenança fiscal 2.16 reguladora de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 

venda i publicitat
Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals 

i serveis escolars
Ordenança fiscal 2.19 reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis 

de sanitat preventiva

    
QuartQuartQuartQuart....    Exposar al públic els anteriors acords, durant trenta dies hàbils,  en el Butlletí Oficial de la 
Província, tauler d'edictes, així com també en un diari dels de més difusió de la província .

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades que  tinguin un interès directe o 
resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
perjudici d'haver de publicar al BOP i tauler d'edictes el text íntegre de les modificacions aprovades.  

Alcalde: Ens donem per assabentats, no li faré llegir totes les Ordenances, en tot cas anem 
directament, si li sembla, a l'explicació per part dels regidors. Gràcies per la indulgència;  el Tinent 
d'alcalde d'hisenda té la paraula. Endavant senyor Terrades.  
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Sr. Terrades:  Gracies Alcalde. Ja tremolava amb tot el llistat de les Ordenances Fiscals i farem una 
presentació breu de les Ordenances Fiscals que han de regir pel proper any 2017. Vostès saben, les 
Ordenances Fiscals son una part important dels ingressos de l'Ajuntament, juntament amb les 
transferències d'Estat i de la Generalitat, més la nostra capacitat d'endeutaments seran les que 
acabaran nutrient  els pressupostos del proper any. Faré una explicació breu, perquè bàsicament la 
proposta del Govern Municipal, es que l'increment de les Ordenances Fiscals sigui 0, de fet aquest 
serà el cinquè any en que l'increment dels impostos i taxes que depenen de l'Ajuntament no veuran 
cap increment; és a dir, el que els hi estem proposant es que en allò que nosaltres tenim competència 
no creixi. Hi ha algunes modificacions que son tècniques i algunes propostes que son fins i tot de 
reducció d'alguna d'aquestes ordenances. Perquè no s'han incrementat les Ordenances Fiscals, la 
pressió fiscal que depèn de l'Ajuntament els darrers cinc anys? quin era l'objectiu? hem explicat en 
mes d'una ocasió, son els cinc anys on l'impacte de la crisi econòmica sobre les famílies i sobre les 
empreses de la ciutat ha estat mes dura i, per tant, a tots ens ha tocat transitar en aquesta situació de 
crisi econòmica; també a l'Ajuntament. 

A mes a mes, des del nostre punt de vista amb l'obligació d'acompanyar als ciutadans i ciutadanes, 
avui totes les dades apunten a que comencem ha estar amb una situació de recuperació econòmica 
des del nostre punt de vista encara dèbil, però es evident que si ho comparem amb anys anterior, 
aquesta es una situació que mica en mica va remuntant, però avui encara toca acompanyar amb els 
nostres instruments fiscals, els que depenen de nosaltres aquesta recuperació econòmica tant de les 
famílies com de les pròpies empreses de la ciutat . 

De fet amb les Ordenances que avui aprovarem i amb els recursos que previsiblement s'obtindran a 
traves d'aquestes a l'any 2017 i com els hi deia les transferències del Govern de l'Estat i de la 
Generalitat, tot i que aquestes alçades de l'any tenint en compte que el proper mes l'haurem d'aprovar 
els pressupostos, encara no coneixem les dades corresponents al 2017 per part de l'Estat ni tampoc 
de la Generalitat, atès què en un lloc encara no hi ha Govern i, per tant, no hi han pressupostos no hi 
ha formulació del límit de despesa de l'any 2017 i en l'altra no tenim pressupostos del 2016, esperem 
que si el 2017 i, per tant, si que hem fet unes previsions d'ingressos, no es el que avui toca en tot cas 
ja ho explicarem en el proper Ple, però amb aquest ingressos dels que disposarem si que estem en 
condicions d'assegurar que tots els programes que tindran els pressupostos de l'Ajuntament doncs 
estaran dotats suficientment per seguir tirant endavant i no baixant, sinó augmentant les partides 
destinades a polítiques socials, les partides destinades a  manteniments de la ciutat i aquelles 
partides, aquells projectes i programes que estan pensats de cara a la projecció de futur que ha de 
tenir una ciutat com la nostra. Amb l'aprovació que avui farem de les Ordenances seguirem estan a la 
banda mitja baixa  en quan a pressió fiscal de les ciutats que son equiparables o comparables a la 
nostra. Les propostes del Govern municipal en aquestes ordenances es poden resumir amb quatre 
punts que, a més a més, han estat millorades i ampliades per les aportacions d'alguns grups 
municipals i algunes de les propostes que es faran venen de les propostes que han formulat alguns 
grups municipals que eren factibles d'incorporar des del punt de vista nostre evidentment a les 
Ordenances Fiscals. Bàsicament.

Quines son les novetats, molt breument, respecte les Ordenances del 2016?.  Doncs, que hi haurà un 
millor tracta en el impost de bens immobles en aquells habitatges que es posin a disposició de la 
borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Granollers que gestiona Granollers Promocions; això es 
fruit del pla de l'habitatge que vam presentar setmanes enrere; en concret hi haurà una bonificació del 
50% del impost de bens immobles en aquells habitatges que estiguin a la borsa de lloguer social que 
gestiona l'Ajuntament. Pel que fa a l'impost d'activitats econòmiques, vostès recordaran que l'any 
passat va haver-hi un augment de les bonificacions que hi havien previstes per aquelles empreses 
que fessin contractacions indefinides a treballadors en funció d'uns percentatges de contractació, això 
va ser fruit d'un acord amb Esquerra Republicana, hi han hagut algunes propostes també aquest any, 
jo crec que hi ha hagut una aportació interessant del grup municipal de Convergència i Unió que ha 
permès doncs també arribar  a un acord per tal de incorporar no exactament la proposta que es 
formulava, tampoc la que constava a les ordenances fiscals, que després segur que el portaveu de 
Convergència i Unió en parlarà; en concret, el que es farà serà aquest trams que ja teníem establers, 
augmentarem un 5% les bonificacions per les contractacions indefinides que es produeixin i un 3% 
addicional si aquestes contractacions son per persones aturades de llarga durada, amb uns topalls 
que tenen tots vostès. Hi haurà també un millor tractament a les plus vàlues d'habitatge habitual, 
provinent d'herències. Aquí hi hagut diverses propostes, una del propi Govern i propostes un pel mes 
ambicioses del del punt de vist de preservar el que es sobre l'habitatge habitual en casos d'herències 
per part de Ciutadans, i de Convergència i Unió, per tant hi haurà un millor tractament a les plus 
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vàlues en aquest sentit. 

Hi ha una reducció de la quota ha satisfer per les famílies nombroses que vagin a l'escoles bressol 
municipal, hi haurà també una modificació també pel que fa a l'impost de circulació primant, bonificant 
aquells vehicles que la seva propulsió sigui de motor nets, elèctrics 100%, o d'un altre combustible 
equiparable al que es coneix en aquest moments com a vehicles o motoritzacions netes, s'exclouen 
d'una bonificació que hi havia anteriorment dels vehicles dièsel que com vostès saben comporten 
alguns altres problemes associats a la qualitat de l'aire, també a la zona blava aquells vehicles que 
tinguin l'etiqueta d'emissions zero, doncs estaran exempts del pagament de la zona blava, i hi ha 
també un acord que no ho podem introduir a les ordenances fiscals perquè la legislació no ens ho 
permet, però si que ho farem en el que fa al conjunt de bens immobles, aquelles famílies 
monoparentals que no podem fer la bonificació a les ordenances fiscals però que, en tot cas, tindran la 
mateixa o la que una família nombrosa tindria a traves de les ordenances, per tant aquí, ho tractarem 
via subvenció en els pressupostos de l'Ajuntament que portarem el proper mes. Com veuen vostès 
son unes modificacions en algun cas significatives pel que fa l'habitatge per la borsa de lloguer social, 
que segueix sent un problema per moltes famílies i per un millor tractament també de l'impost 
d'activitat econòmiques que facin contractacions indefinides. Aquesta es l'explicació de les 
Ordenances, com que suposo que hi han intervencions d'altres grups d'aquelles qüestions que no 
s'han pogut incorporar, hem cregut que no.... l'impacte sobre els comptes a presentar el proper mes 
serien significatives, o, perquè hi ha diferencies de criteri com aplicar algunes de les propostes, 
suposo que tothom explicarà la seva posició i podrem entrar en debat el proper torn, doncs així ho 
farem i no faré cap valoració respecte a les propostes del altres grups i les faré a la propera 
intervenció, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, obrim el torn d'intervencions. L'obra el senyor Moya pel Partit Popular, 
endavant té la paraula.  

Sr. Moya: Gràcies sr. Alcalde, bona nit a totes i tots. Per començar ens hagués agradat poder tindre un 
debat sobre les Ordenances perquè l'experiència ens diu que des que som regidors en aquest 
Ajuntament quan ens hem assegut a dialogar, xerrar i poder arribar acords amb l'equip de Govern o 
amb els diferents regidors, algunes vegades hem arribar a acords i hem pogut donar un vot positiu o 
abstenció;  després de seure i poder parlar-ho, en aquest cas i després de parla-ho amb el Sr. 
Terrades i donant-nos la raó es que no hem tingut ni una trucada per dir el sentit del posicionament de 
les nostres propostes que segurament algunes no li semblaran be, li agradarà menys, més, alguna 
inclús li resultaran ridícules, però al final son les nostres propostes i ens agrada també entendrà el 
perquè poden dir que si o no, i entendrà el no també, no?, per això en aquest sentit després de la 
conversa amb el sr. Terrades, el nostre posicionament en un principi era d'un vot negatiu perquè no 
hem tingut aquesta trucada per intentar explicar-nos el posicionament o el que li semblaven les 
nostres propostes, i després de la xerrada segurament canviarem el sentit del vot però si que ens 
agradaria ja que no em pogut debatre aquestes propostes per Ordenances, tindre un debat  mes 
extens per pressupostos perquè com ve deia el sr. Terrades algunes  de les propostes que tenim en 
Ordenances poden ser que no s'apliquin via ordenança però podem arribar acords per fer-ho via 
pressupostos. Creiem que moltes de les nostres propostes eren fàcilment aplicables i executables, 
algunes de les coses que he escoltat nosaltres també les proposàvem segurament d'una altre manera, 
però es el que deia en aquest primer torn de paraula, ens hagues agradat poder dialogar aquestes 
ordenances perquè podíem haver rectificat algun punt i arribar acords i poder fer una altre 
posicionament, de moment res mes quedem a l'espera de resposta i en el segons torn ja direm alguna 
cosa més, gràcies.  
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Alcalde: Moltes gràcies per part de la CUP, la senyora Oliver té la paraula, endavant.  

Sra. Oliver: Gràcies sr. Alcalde, bona tarda a tothom. Be nosaltres volem començar fent una prèvia 
sumant-nos una mica a la queixa que acaba de fer el company regidor del PP d'aquest «modus 
operandis», una mica el «hight level» que s'està veiem observant i patint en quant a participació dins 
el consistori. Nosaltres fa una setmana, tot just, el dimecres 19, la CUP a més a més a viva veu 
perquè es així com ens agrada fer les coses i dir-les; vam fer una reunió per traslladar el sr. regidor les 
propostes que evidentment teníem com a CUP i em tingut una mica mes de sort que el sr. del PP, 
perquè en tot cas em rebut una trucada com ja li he comentat abans al sr. Terrades una hora i mitja 
abans de començar el Ple; per tant, entenc que justament així aquest «modus operandis» tant «in 
extremis» es diguéssim inversament proporcional a la possibilitat que dona, una reunió en base a la 
discussió dialèctica i possibilitat d'arribar algun acord possible o plausible i això, per tant, enteníem 
que era la nostra manera de començar aquesta intervenció; la segona prèvia que tenim es que parlar 
d'ordenances fiscals es parlar de la Ley de Haciendas Locales, i que a més a més parlar d'aquesta llei 
es parlar d'un Estat hereu de la dictadura franquista, es una llei que va ser aprovada el 2014 pel 
Govern Aznar, per tant lògicament el marc en el qual s'emmarca aquesta llei es un estat el qual es 
hereu hores d'ara d'una dictadura franquista amb un partit que encara no s'ha posicionat en contra del 
franquisme. I perquè diem això? doncs diem això perquè les ordenances fiscals que son precisament, 
com be s'ha comentat, l'instrument de recaptació dels ajuntaments estan preses, estan subjectes no a 
una llei que beneficie d'entrada les classes  benestants i dificulta amb escreix les possibilitat de 
desenvolupar unes ordenances fiscals justes i equitatives i ara que les coses podien començar a 
canviar i que el PSOE se sumava i de fet no es ara, fa temps que el PSOE s'està sumant a la reforma 
de la Ley de Haciendas Locales i així ho explicita, la cosa pinta una mica malament i la cosa sembla 
que serà inviable perquè justament es el mateix PSOE que està en contra d'aquesta llei el que 
acabarà donant el poder al senyor del PP, per tant, em sembla que malauradament fins que no siguem 
independents tindrà Ley de Haciendas Locales durant molt de temps; no se que farà el PSOE, no se si 
s'ha sumarà a la nova tendència a la desobediència que es porta ara  a Catalunya, tant de bo que 
sigui així, ja veurem que passarà. Per tant, fins que no ens alliberem d'aquest jou centralista i burges, 
la república mentrestant camina, doncs haurem de seguir parlant d'unes Ordenances Fiscals 
sotmeses a una llei restrictiva i una llei que beneficia a unes classes socials determinades. Amb tot i 
per tot estem aquí per parlar de les Ordenances i parlant en tot cas dels marges plausibles i possibles 
de maniobra que ens permet aquesta llei; estem parlant d'uns marges els quals si que en les màximes 
possibilitats podríem haver tingut unes ordenances fiscals amb major distribució de la riquesa i en 
major justícia social, entenem per tant així com a valoració a «grosso modo», que les ordenances 
fiscals que se'ns han presentat enguany són poc valentes i no assoleixen del tot aquests objectius que 
nosaltres propiciem, que es la progressivitat i una fiscalitat justa que ens hagués agradat trobar, si be 
el model  de distribució de la riquesa es plasma directament a les ordenances fiscals perquè es la font 
primaria de recaptació, també es veritat que es plasma indirectament en el model de ciutat que 
construïm, es a dir quines escoles primem o no, quins carrers asfaltem o no, on son els carrers que 
asfaltem, a quines universitats acollim si son públiques o privades per quin model de cultura apostem. 
Abans parlàvem del Fontcuberta, petits creadors i diem això perquè quan discutim d'Ordenances 
fiscals també entenem que estem parlant de model de ciutat, on focalitzes els teus objectius i sobretot 
amb quines classes socials, amb quins sectors afavoreixes mes o menys amb aquestes Ordenances 
Fiscals. 

Dit això, quines son algunes de les propostes que des de la CUP vam traslladar aquell dimecres 19 
d'octubre al sr. Terrades. En primer lloc, i de manera emfàtica i,  a més a més, sabem que ho tornem a 
dir i que no som els primers i  malauradament no se si serem els últims que ho diem , creiem necessari 
i imprescindible la renovació del valor cadastral de la nostra ciutat ancorat com sabem des de l'any 
1998. La llei recomana, el propi cadastre recomana que hi ha d'haver una revisió cada 10 anys la 
plataforma per una fiscalitat justa recomana 8, en tot cas ni 10 ni 8, portem 18 anys arrossegant un 
valor cadastral que entenc que es una entelèquia, per tant, entenem que no hi hagut voluntat política 
durant aquest anys perquè hi pugui haver aquesta revisió cadastral. El sr. Terrades i ho dic perquè 
m'anticipo a la resposta dirà que no se'ns deixa, no se'ns permet, això ens ho ha dit a una hora i mitja 
del Ple d'avui, per tant amb les poques trucades que em pogut fer a hores d'ara ningú ens ha pogut dir 
que hi hagués cap il·legalitat que impedís una revisió del cadastre a Madrid, això no ho exclou que hi 
hagi evidentment un seguit de reguitzells que dificultin la possibilitat de fer la revisió del valor 
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cadastral, però en qualsevol cas, clar voldria i haguéssim demanat fer una reunió a priori i podríem 
haver parlat d'aquestes coses, en tot cas entenem que si fa dos anys com diu el sr. Terrades que no 
es fan revisions cadastrals des de Madrid, com pot ser que durant 16 anys no haguéssim fet la 
revisió? que entenc que fa dos anys, si que les feia. per tant l'Ajuntament que fa?. Fa actualitzacions 
del cadastre any rere any, se suma la mitjana del cost del rebut i que?.  Estem parlant d'un rebut que 
està gaire be 100 euros per sota de la mitjana de Catalunya, per tant, entenem que es un IBI amb en 
valor absolutament baix. La segona proposta que nosaltres posàvem damunt la taula era com també 
ho vam comentar l'any passat, i sembla que no ha estat la primera vegada que es parla es una 
cantarella també, es el tema del IBI a l'Església que  pagui que no estigui exempt, diguéssim aquells 
locals que siguin de l'Església que no tinguin us social o religiós , que paguin evidentment el seu IBI. Hi 
ha una moció del Ple del 2012 que el PSC i Iniciativa ja van aprovar en aquell moment el Ple del 2012 
van aprovar la necessitat de fer un cens, fins avui a las 7 de la tarda no s'ha passat, per tant entenem 
que si hi ha un cens, representa que tributen algunes petites propietats, perquè ens han passat una 
llista molt curta, en tot cas ens la mirarem, motiu pel qual hem retirat la moció que havia de venir a Ple 
i encara que sigui «in extremis» doncs, estudiarem el que ens han passat. Ens congratulem perquè 
era una de les propostes que havíem plantejar i l'assumit des del Govern que es igualar famílies 
monoparentals i famílies nombroses de la mateixa manera i a més que sigui de manera transversal a 
totes les Ordenances Fiscals. Quan a la taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries ja 
vam avançar la nostra proposta que passava per una taxa per generació; és a dir, entenem que ha de 
ser de  sentit comú que tant embrutes tant pagues, per tant, podríem haver-ho aplicat sense haver 
d'agafar les balances per pesar quina quantitat de merda generes. La cinquena proposta que posàvem 
damunt de la taula te a veure amb l'IAE, impost de grans empreses, estem parlant d'empreses que 
cobren com a mínim un milió euros a l'any i quan parlem de bonificacions del 50% d'aquestes 
empreses, el que dèiem es que aquestes bonificacions que s'accepten només siguin en casos que les 
empreses no tinguin beneficis, de la mateixa manera que quan es parla de bonificacions de llocs de 
treball indefinits que es tingui en compte la qüestió d'equitat de gènere, persones més de 50 any, o 
aturats de llarga durada, que siguin bonificacions proporcional al número de llocs creats; aquestes 
propostes van ser posades damunt la taula, i un altre qüestió respecte al IAE es que aquestes 
bonificacions de la preservació del medi ambient i adaptació d'accessos per dificultats de persones 
amb mobilitat reduïda que estigui condicionada al termini d'amortització d'inversió, és a dir, empreses 
grans que facin aquestes obres pertinents, no per facilitar accessos, que estiguin condicionades 
aquestes bonificacions a les amortitzacions de les inversions.   Aplicar la tarifació social es una de les 
propostes que també posàvem damunt la taula com fan molts altres Ajuntaments, escoles bressol, 
serveis escolars, transport adaptat i escola de música, ens va cridar molt l'atenció i permeteu-me que 
ho llegeixi en una entrevista del sr. Terrades que va sortir al ARA Granollers  deia: «l'accés als serveis 
públics ha de ser universal, cosa que compartim el 100% i diu que si s'apliques la tarifació social que 
reclamen Esquerra i la CUP, diu alguna família hauria d'assumir els 100% del cost»; efectivament, 
això es el que nosaltres volem, i això entenem ha de ser una redistribució de la riquesa, aquelles 
famílies que poden pagar-se el 100% el cost dels serveis que el paguin, que evidentment vagi a costa 
d'aquelles altres famílies que no poden pagar-ho, per tant tindrem en compte la rendes, valors 
cadastrals, per poder-lis donar un cop de mà, efectivament d'això es tracta.   

I parlem de taxa,  per exemple, que ens ha sorprès en aquesta agrupació de reducció de quotes que 
en feien bandera, parlàvem de les taxes per llicencies ambientals, sabem que no es pot sobrepassar 
els costos, però en tot cas el que si es veritat es que el que ens ha sorprès molt de les taxes que hi 
havia a les Ordenances anteriors respecte a les d'ara s'ha reduït a la xifra de 1751  euros que 
precisament es la xifra que pagaven aquells que ja pagaven el mínim, per tant aquells espais de 
menys de 1000 metres que pagaven aquesta quantitat continuen pagant el mateix, per tant son les 
grans superfícies les que passaràn a pagar menys, entenem que darrera hi ha aquesta voluntat de 
facilitar el camí de les grans superfícies, tipus Mercadona, Burguer Kings, McDonals, AKi, etc.., que a 
més a més sabem quin tipus de treball que segurament no serà estable i amb contracte indefinit la 
majoria dels casos. Per tant, aquest es el vostre model, aquest no es el nostre model, entenem que hi 
hauria d'haver hagut una posta mes clara i decidida pel tema del valor cadastral per la pujada del IBI, 
perquè ens semblava una mesura absolutament d'esquerres i sobretot una aposta clara i decidida pel 
tema de la tarifació social, per tant dins dels marges plausibles que insisteixo aquest Llei ens 
empresona entenc que no son les ordenances que podrirem demanar en un Govern anomenat 
d'esquerres;  per tant en aquest sentit la CUP es posiciona en contra malauradament, gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies, parlàvem dels temps dels portaveus i ha superat els 10 minuts i ha guanyat al 
sr. Terrades, ha guanyat al ponent en qüestió també a tenir en compte, ha guanyat amb el temps, eh? 
no amb altres qüestions, en tot cas té la paraula el sr. Carmany, de Ciutadans.  

Sr. Carmany: Moltes gràcies sr. Alcalde. Bé com ja s'ha comentat abans aquestes Ordenances son 
unes ordenances que segueixen la mateixa línia que els anys anteriors, una línia de congelació cosa 
que veiem amb bons ulls, perquè creiem que al dia d'avui encara hi ha moltes famílies que estan 
passant-ho malament i el que fem això es no agreujar la pressió fiscal amb aquest sentit, per tant ho 
veiem be. Volem agrair també la voluntat que ha tingut l'equip de Govern perquè l'oposició hi 
participés tot i que com ja s'ha dit abans, no estem gaire d'acord sobretot amb les contestacions i les 
trucades per part del Govern en quan a les respostes per les esmenes que hem presentat, en 
qualsevol cas les nostres propostes no eren moltes però si eren molt concretes, i el que volem agrair 
es la incorporació de les nostres propostes, en aquest cas hem tingut sort i s'han incorporat,  i agrair la 
incorporació en l'article 7  de bonificacions en l'apartat 1.3 sobre l'impost de construccions, 
instal·lacions i obres que vam demanar que s'afegís com ja s'ha comentat abans la bonificació amb el 
95% sobre el pressupost de les obres de instal·lació amb espais de carregues per vehicles que no 
tinguessin, no fossin d'obligat compliment i la seva implantació, exactament igual que es fa amb el 
tema fotovoltaic i el tema tèrmic. També vam demanar l'article 6 de bonificacions sobre l'impost del 
increment del valor de terrenys de naturalesa urbana que es puges l'escalonat del valor cadastral del 
sol de l'habitatge perquè creiem era una mica baixos i creiem que una gran part de la ciutadania es 
podia quedar fora d'aquestes bonificacions; per tant també ho agraïm, i pel mateix punt a l'apartat de 
condicions de la bonificació que fos afegit el punt on es tingues en compte que poguéssim accedir a 
les bonificacions els hereus depenen de la seva situació econòmica i laboral encara que aquesta 
herència no fos la primera residència, com també s'ha comentat abans tot i que no es exactament com 
nosaltres ho vam plantejar, tal com s'ha plantejat aquesta modificació ens sembla correcta, agraïm 
aquestes inclusions incloent la que també ha comentat el sr. Terrades, la de les zones blaves gratuïtes 
pels cotxes elèctrics o ecològics amb la deguda targeta d'identificació ja que es un tema que vam 
comentar i proposar nosaltres en el Ple de l'Estat de la Ciutat que en aquell  moment no li va sembla 
be pel tema de rotació de vehicles, però ho agraïm perquè als pocs dies va rectificar i la televisió va 
anunciar que ho faria. I ja per acabar, dir que, tot i com ja hem dit abans, creiem que aquestes 
ordenances s'ajusten bastant a les necessitats dels nostres ciutadans i amb aquest cas i per la 
inclusió de totes les nostres propostes el nostre vot serà favorable .  

Alcalde: Moltes gràcies per part d'Esquerra Republicana, sr. El Homrani té la paraula, endavant.  

Sr. El Homrani: Bon vespre a totes i tots. Començaré amb una disculpa i un avis, una disculpa es que 
estic constipat, engripat i pot ser que el meu to de veu no sigui tan agradable, i un avis es que quan 
mes s'ha allargui aquest ple més riscos tindrem tots plegat de contagiar-nos. A partir d'aquí, estem en 
el debat d'ordenances fiscals i crec que no son únicament una eina de recaptació sinó que també 
estem parlant d'una eina que serveix per incentivar bones pràctiques medi ambientals i socials a les 
empreses i sobretot una eina generadora de justícia social mitjançant la redistribució i la tarifació 
social, progressiva, és a dir a les línies estratègiques de qualsevol municipi de qualsevol acció 
municipal son tant important la política d'ingressos com la política d'inversió o de despesa com se li 
vulgui dir, a partir d'aquí en aquest debat fem un posicionament polític, creiem que el primer que ens 
trobem amb aquestes Ordenances Fiscals es la visió conservadora, aquesta visió estàtica, aquesta 
incapacitat de poder fer alguna cosa més que no siguin canvis maquillatge, canvis concrets en les 
Ordenances. No som capaços de pensar que un municipi en el qual el seu teixit empresarial i el 
econòmic a variat en els últims anys molt, un municipi en el que la situació dels seus ciutadans i 
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ciutadanes a variat molt poder fer una revisió amb profunditat sense apriorismes, no vull fer 
probablement aquesta revisió pogués sortit que hi ha estan ben dissenyats, però aquesta incapacitat, 
aquesta de voler reflexionar sobre la possibilitat de fer una revisió amb global de les ordenances 
fiscals ens preocupa i ens preocupa molt perquè ens mostra aquest espai de confort que té el Govern 
municipal, que te tot el sentit i tota la legitimitat per tenir-lo però el que fa es convertir-los en moments 
molt conservador on els canvis no es volen ni analitzar, i es un element que es molt problemàtic. 
Nosaltres l'any passat després del debat d'ordenances fiscals vam tenir un punt d'optimisme, perquè 
des de l'equip de Govern se'ns va anunciar mirarem, estudiarem la viabilitat de la tarifació social  I si 
ve al maig semblava que l’estudi estava pràcticament enllestit, finalment s’ha perdut pel camí, com 
tants altres compromisos presos per part del PSC. 

L’equip de govern justifica aquesta incompliment perquè considera que les ordenances fiscals ja són 
prou justes, i considera que ja és suficient amb les diferents bonificacions i ajudes previstes, unes 
bonificacions que per ara per ara estan molt limitades a determinats col·lectius i de forma dispersa,  i 
sense que s’hagi fet cap mena de reflexió global al respecte. De fet, moltes d’aquestes bonificacions 
han estat introduïdes a petició dels grups de l’oposició, i si per exemple, tenim algunes bonificacions 
per a les famílies monoparental, és gràcies a la proposta del nostre grup municipal.

Respecte a les subvencions i ajudes existents, aquestes no són sinònim d’una fiscalitat justa. No es 
pot assolir una veritable justícia social que garanteixi la igualtat d’oportunitats mitjançant 
exclusivament ajuts i subvencions, sinó que és de justícia social que cada família pugui pagar els 
serveis públics que ofereix el seu ajuntament segons els seus ingressos, sense haver de passar per 
serveis socials ni justificar la seva necessitat. Sobretot als serveis educatius, com ara les EEBB i 
l’Escola de Música, o a les activitats esportives i de lleure. I no podem cloure aquesta intervenció 
sense parlar, un cop més, de les formes. Ja ho hem dit abans, l’equip de govern no accepta el debat. 
Creiem sincerament que estan segrestats per la seva pròpia majoria absoluta, i estem cansats de 
veure com els discursos que fan en públic no es traslladen a la praxis. No volen debatre, i això és així. 
Malgrat haver presentat les nostres propostes el 6 de setembre, no va ser fins ahir mateix que el 
senyor Terrades ens va trucar per fer-nos arribar la resposta. Fins i tot, respecte a una de les nostres 
propostes, concretament a la gratuïtat de l’ús de les instal·lacions esportives per les entitats 
granollerines,  ens va dir que no ho veia clar però que podrien acceptar-ho amb un altre redactat quan 
sabia perfectament que en 24 hores no tindríem temps per acabar de negociar-ho. Repeteixo, vam fer 
arribar les nostres propostes el 6 de setembre. A més, continuen negociant les propostes de l’oposició 
un per un, quan el que hauríem de fer és obrir un espai de debat amb totes les forces polítiques. I dic 
de forma conjunta, amb tots els representants asseguts junts, perquè  aquesta forma de negociar de 
forma individual amb cada un dels grups amaga precisament aquesta manca de voluntat per generar 
debat.

I una altra mala pràctica pel que fa a les formes. Ens ha sorprès, tot i ser una bona notícia,  que el PSC 
inclogui a la seva proposta una nova bonificació per l’IBI, la que fa referència al 50% per aquells 
propietaris que posin el seu pis a disposició de la Borsa Municipal de Lloguer. Una demanda que el 
nostre grup ve demanant any rere any des de 2009. I durant 8 anys sempre se’ns havia denegat amb 
l’excusa que la legislació no ho permetia. Però sembla que ara que interessa, la llei sí ho permet... 
També ens diuen que la llei no permet l’excepció de la taxa d’escombraries  domiciliàries , per aquelles 
persones que acreditin haver estat desnonades en un  procediment d’execució hipotecària de 
l’habitatge habitual, i que en tot cas ja es fa «de facto», aquesta exempció. Si bé és cert que la llei 
d’Hisendes Local limita molt les bonificacions i exempcions que es poden fer als impostos locals, per 
la contra no en fa cap limitació pel que fa a les taxes municipals. De fet hi ha diversos municipis que 
fan bonificacions en aquesta taxa concreta a les famílies que han estat desnonades: per exemple,  
Lliçà d’Amunt: reducció entre el 75% i el 95% de la taxa per motiu de precarietat econòmica, entre 
elles les  famílies en processos de desnonament o processos de dació en pagament de l’habitatge 
habitual i/o amb processos de deutes hipotecaris.  Girona: els desnonats estan exempts de la taxa i a 
més fan un 90% de bonificació de la taxa amb informe de serveis socials per situació vulnerabilitat 
econòmica, així com a pensionistes. És per tot plegat que el nostre grup municipal farà el que tots 
coneixem com una “esmena a la totalitat”. I no acceptarem cap altra proposta d’ordenances fiscals que 
no inclogui una revisió general de la  fiscalitat  municipal i que incorpori un estudi sobre la viabilitat de 
la tarifació social, però en el fons no vull entrar en aquests elements, espero que el meu discurs 
s'entengui be, el que nosaltres ens acaba marcant el nostre posicionament es aquesta incapacitat del 
diàleg, es aquest immobilisme, que es el que ens preocupa es això el que nosaltres i retorno a l'inici 
de l'exposició tal i com va dir l'Alcalde a la Junta de Portaveus amb les Ordenances Fiscals es fa 
posicionament polític i el nostre posicionament polític davant d'això es un vot contrari i aquest es el 
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nostre posicionament polític davant de la gestió de l 'estètica i de l'ètica del fons, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió té la paraula el senyor Sastre, endavant. 

Sr. Sastre: Moltes gràcies senyor Alcalde. En tot cas m'agradaria començar marcant aquest debat 
d'ordenances perquè de fet aquesta es una reivindicació que s'ha fet en aquest consistori i de fet ens 
consta perquè ho ha fet explícit l'equip de Govern que la voluntat es la de marcar o de fer 
conjuntament el debat d'ordenances i de pressupostos perquè això ens dona a tots una mica la 
mesura de tot plegat, al final quan parlem dels recursos econòmics de l'Ajuntament que bona part 
s'obtenen a traves del que avui tractem com a ordenances fiscals; evidentment tenen el seu retruc a 
nivell d'aplicació pressupostaria, si que en aquest sentit fent aquest debat conjunt m'agradaria exposar 
que des de el nostre punt de vista hi han dos models, diguem línies d'actuació. Una es la de l'equip de 
Govern, que el que fa es congelar la pressió fiscal per una banda això es indiscutible en aquest 
exercici d'ordenances tot i que el nostre entendre aquest ajuntament o aquesta ciutat ja està a un 
nivell considerable de pressió fiscal evidentment aquí podem debatre i amb profunditat, després fer 
una pressupostos continguts  a l'apartat d'ingressos, es a dir, el que fa es pressupostar a la baixa els 
ingressos, tancar amb un romanent i aleshores aplicar unes partides de inversió extraordinàries 
diguéssim. El model aquest grup o la línia d'actuació quin seria?, seria un pel diferent, perquè 
nosaltres el que apostaríem es per moderar la pressió fiscal, es a dir, abaixar la pressió fiscal, però no 
abaixar-la, perquè si, es evident que a tothom li agrada pagar menys, ciutadans i empreses, però es 
evident que els serveis públics es sostenen econòmicament en bona part gràcies a això, sinó 
perseguim objectius, es a dir aquesta moderació fiscal la proposem per tal de perseguir objectius, 
quins ?  un primer i en parlàvem també altres grups un fet de justícia hi ha impostos, taxes que de 
vegades caiem en un punt d'injustícia, perquè fem pagar segons que, a segons qui, que no li 
pertocaria. En segon lloc,  per tal d'estimular l'activitat econòmica, el sr. Homrani, també parlava de 
que aquestes ordenances fiscals no serveixen només per ingressar sinó que també per estimular son 
una mena d'al·licient de catalitzador perquè es produeixi aquest estimul i, en segon lloc, per incentivar 
elements de ciutat prou valuosos com son, per exemple, els cines i per tan moderem aquesta pressió 
fiscal perquè segur te un impacte a nivell d'ingressos del pressupost però aquest grup a fet un seguit 
de propostes que nosaltres entenem que son assumibles per tal de no tenir un impacte excessiu que 
el tenen  es indiscutible, perquè si hi ha una moderació d'aquest pressió fiscal hi ha una baixa 
d'ingressos, ara el que hem d'intentat es que aquesta baixada no fos ni molt menys descabellada sinó 
assumible tenint en compte, i l'equip de Govern en fa bandera constantment, d'un tancament positiu 
dels exercicis. Tan evident es, que aquest no es el nostre model, com que el que s'està aplicant ha 
obtingut de forma directa o indirecta, un major suport electoral que el que nosaltres posem sobre la 
taula, per tant això, ens cause un dilema, quin es aquest dilema? tenim dues opcions: un, es votar no, 
i deixar les ordenances fiscals segons el model o la línia d'actuació que planteja l'equip de govern, i 
altre, es fer una serie de propostes, veure com una part d'aquestes son incorporades i aleshores 
donar-hi suport, pintar aquestes ordenances amb el que creiem nosaltres es mes just i purificar-nos 
ideològicament, però aconseguir un seguit de compensacions pel conjunt de la ciutat. 

Quines son les propostes que fa aquest grup? I les desgranaré molt ràpidament, perquè també s'ha fet 
públicament i el sr. Terrades s'encarregat d'explicar algunes d'aquestes aportacions. Una es  
equiparar les famílies monoparentals amb les famílies nombroses pel que fa al pagament del IBI; això 
es cert que no es pot contemplar en aquestes ordenances, per una qüestió com deia la sra. Oliver de 
llei d'hisendes locals, però si que entenem que hi ha el compromís per part de l'equip de Govern de 
subvencionar, no bonificar aquest impost per aquestes famílies, Segon, incrementar els trams de 
l'impost d'activitats econòmiques, amb quin objectiu?, doncs, parlaven d'ideologia, nosaltres no es que 
vulguem que les empreses paguin mes per si, volem que paguin mes perquè així les incentivem les 
estimulem  a contractar amb una determinada forma, que es, indefinidament; per tant, demanem  
incrementar aquest trams de bonificació de l'IAE per aquest augment de plantilles amb contractes 
indefinits i, segon, que a més a més aquesta preocupació que tenim constant d'aquestes persones 
que estan aturades de llarga duració també es vegi bonificat en el moment que les empreses 
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contracten alguna d'aquestes persones que com dèiem en el debat d'Estat de la Ciutat no s'havia 
produït de forma significativament aquest gruix de persones aturades de llarga durada. Que mes 
diem?, diem que la taxa de recollida d'escombraries, aquí assumim que aquest grup tampoc a sabut 
trobar una formula, però si pensem que de cara a proper exercicis hauríem de mirar de buscar-la, no 
es senzilla de trobar, de bonificar-la per totes aquelles  persones. El regidor Segovia se'm queixava 
també amargament el dia que fèiem l'adjudicació del contracte de la neteja, totes aquelles persones 
que facin un bon us de la recollida de voluminosos que era una xifra la que ens va posar sobre la taula 
, que nosaltres ens va posar els pels de punta,  que mes hem dit?...  aquí es on amb l'equip de Govern 
no ens hi trobem mai. Nosaltres volem que la zona blava no es pagui de 8 a 9, ens sembla just pels 
veïns que son els que fan us de la zona blava en aquest horari, que es un horari on evidentment la 
gent no ve a comprar a la ciutat, perquè tots saben be que el teixit comercial està tancat encara, aquí 
l'equip de Govern ens diu que això suposaria un impacte massa gran, pels seus costos, evidentment 
en tot cas es un impacte segur, ara el que nosaltres creiem es que assumir que no fem aquesta 
exempció de la zona blava es confessar que te una voluntat recaptatòria el fet de la zona blava per 
sobre d'altres utilitzacions, també proposem que el mes d'agost no es pagui i que els dissabtes es 
reguli la rotació de vehicles mitjançant disc horari cosa que incentivaria també la vinguda de gent de 
l'entorn del a ciutat a Granollers.  

Que mes em dit?, doncs molt ràpidament, demanem millorar i reforçar el criteri de l'habitatge habitual, 
tant en el cas de les exempcions taxades i la bonificació en herència , això quan parlem de plus vàlues. 
En  la que cal destacar que si el causant figura empadronat en un centre assistencial perquè hi ha 
molta gent que quan dona l'immoble en herència ara mateix està estipulat que ha de figurar els dos 
darrers anys abans de donar aquesta herència, nosaltres hem proposat ampliar-ho a deu anys i tenir 
en compte aquestes persones que pot ser que hagin estat a una residencia, per exemple, persones 
grans que s'empadronen a una residencia i no figuren empadronades al seu habitatge i per tant 
demanàvem corregir això alhora de fer aquesta transmissió i ampliar -ho fins a deu anys. 

Per tant, aquesta es a grans termes les propostes que ha fet aquest grup alhora  de parlar o debatre 
aquestes ordenances fiscals, agrair per part de l'equip de Govern el diàleg que hi ha hagut alhora de 
negociar que es podia incorporar d'això a les Ordenances Fiscals i anunciar que aquest grup malgrat 
que aquest no es la línia d'actuació que tindríem si nosaltres fóssim el Governs municipal i que, 
evidentment, no totes les nostres propostes han estat recollides amb la seva magnitud completa, 
votarà favorablement aquestes Ordenances Fiscals, perquè entenem que si aconsegueixen partint de 
4 regidors a l'oposició amb un Govern amb majoria absoluta millores substancials per tal d'estimular 
l'activitat econòmica i la justícia  alhora de pagar impostos per part dels ciutadans , moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Terrades que acumula la seva posició de portaveu del 
PSC amb la de tinent d'alcalde de l'Àrea, no li sumarem els temps eh?; en tot cas, sàpiga que hi han 
dos portaveus que han parlat més que vostè, endavant.  

Sr. Terrades: Intentaré ajustar-me al temps amb les contingències que abans el sr. El Homrani ens 
explicava, sortint tots constipats d'aquesta sala. El portaveu del Partit Popular, a mi no em sembla 
ridícula cap proposta tampoc les seves, en tot cas, pot haver-hi més coincidència o menys 
coincidència o en algun cas cap coincidència però ridícules no hi ha cap propostes totes obeeixen 
amb un sentit, que probablement hauríem d'haver millorat el diàleg, no li dic que no; vostè m'ha de 
reconèixer que van entrar la seva proposta just després de la comissió informativa de l'àrea 
econòmica que va dictaminar les ordenances però el tema es així , l'anunci que havíem de poder parlar 
de les ordenances el vam fer, si no recordo malament, a la informativa del 26 de juliol i, en tot cas, hi 
ha algunes que estan incorporades, segurament no en els termes que el grup popular plantejava, si 
que ja estaven recollides en les pròpies ordenances, sobretot en els temes que vostès han posat mes 
èmfasi, que era a les qüestions relacionades a les bonificacions a l'impost de construccions i algunes 
bonificacions a les rehabilitacions que estan contemplades, segurament no amb aquests increments 
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de la bonificació que vostès plantejaven en alguns casos, vostès plantejaven el 95%, les ordenances 
recollien un 90, i alguns temes que ja li he comentat que s'hauran de recollir via subvencions, projecte, 
programa en concret en els pressupostos i en tot cas hem intentat poder-ho discutir. Deia la sra. Maria 
Oliver a viva veu vam traslladar les seves propostes i li vaig mostra les meves disconformitats a les 
seves propostes fins i tot vam acabar la reunió perquè ens van fer fora de l'altre edifici perquè 
tancaven, acabem de parlar a viva veu de les seves propostes i de com ho veia jo, es veritat que 
després l'han dema em va comentar i li vaig comentar que ho veia difícil encaix vaig fixar el 
posicionament, i algunes tenen a veure en que es cert que la Llei d'Hisendes locals encorceta les 
Administracions locals d'aquest país i aquí hi ha una diferencia substancial entre vostès i nosaltres, 
vostès volen desobeir, nosaltres volem canviar aquestes lleis. Entraré en tres o quatre qüestions de 
les que vostè ha plantejat. 

El IBI, es cert la darrera revisió cadastral que es va plantejar a la ciutat de Granollers va ser a l'any 
1998 i l'Ajuntament havia encarregat una i s'havien iniciat els treballs 10 anys després 2007-2008 per 
revisar els valors cadastrals, perquè recordo que en el període de 1998-2008, i va haver allò que tots 
coneixem per la bombolla immobiliària i, per tant, deien que els valors cadastrals que teníem a la 
ciutat no tenien res a veure amb els preus de mercat que s'estaven produint, però que es produeix 
això el 2008 amb el crac de la bombolla immobiliària ens comencem adonar que aquells preus 
desorbitats que hi havien de mercat estan començant a baixar i resituar-se en els temes que avui tots 
coneixem, els preus de mercat d'avui malgrat tot es veritat que estan una mica per sobre del que 
serien els valors cadastrals, per tant, vam frenar la revisió perquè vam pensar que aquí, em permetrà 
l'expressió, obríem un pastel que no sabíem on acabara conduint per aquesta variació que s'estava 
produint; el que em fet a sigut a partir del darrer any i es veritat no hi ha enlloc que digui que no es 
poden fer revisions cadastrals, per tant, el Centre de Revisió Cadastral, que depèn del Ministeri, a tots 
els ajuntaments que ho estan sol·licitant i nosaltres ho han demanat, se'ns diu que no fan revisions 
cadastrals, en tot cas, el criteri del Govern de l'Estat agradi o no agradi es que les variacions de valor 
a l'alça dels valors cadastrals es produeixen via percentatge dels pressupostos generals de l'Estat a 
aquells ajuntaments que ho sol·licitin; nosaltres ho vam sol·licitar, recordarà vostè el darrer any 
l'increment del 10% d'aquestes valoracions que després vam ponderar perquè no hi hagues increment 
a les butxaques dels ciutadans amb una rebaixa del tipus perquè el 2016 es disparen el mateix que el 
2015, no sabem quina variació hi haurà el 2017 perquè  els pressupostos generals de l'Estat ningú els 
ha vist encara, però nosaltres també ens acollirem a aquesta valoració a l'alça i després corregirem 
perquè l'increment en el ciutadà sigui zero. També dir-li, em sembla que vostè ho coneix, sinó li 
explico que l'any 2002 el que va fer aquest Govern amb el mateix Alcalde o el 2004 no recordo, la Llei 
ens permetia augmentar el valor de les finques que esdevinguessin activitats econòmiques, aquelles 
que tinguessin un valor mes alt i el que va fer aquesta administració es justament això, jo crec que no 
ho podem aplicar sobre les residencies habituals, però si sobre les finques destinades a activitat 
econòmica sigui al polígon industrial o sigui al centre de la ciutat o en algun barri de la ciutat, això es 
va fer. Miri en el tema de l'IAE, aquesta es una resposta conjunta a les seves propostes i a les que feia 
el grup municipal d'ERC, a nosaltres ens sembla que amb l'acord que em arribat amb CiU respecte a 
com tractar el tema de l'IAE es beneficiós pel conjunt de la ciutat, perquè es cert que es pot perdre 
recaptació, però es perquè haurem incentivat a les empreses subjectes a quest impost com vostè deia 
son les que tenen una facturació superior a un milió d'euros per tant ens dona la imatge de quin tipus 
d'empreses poden ser bàsicament mitjanes i grans de les que tenim  a la ciutat estem incentivant a 
que hi faci contractació indefinida, per tant, hi ha mes gent treballant , també podem estar fent una 
altra cosa que es augmentar l'activitat el consum a la pròpia ciutat i generar també ingressos per altres 
vies, aquest també va ser una acord que vam arribar l'any passat que millorava altres bonificacions 
que havíem fet en períodes anteriors amb el grup municipal ERC, jo crec que amb l'acord que arribem 
avui, millorem substantivament aquest tema.

El tema residus també li vaig comentar a viva veu, ja ho havia manifestat en un altre debat, el model 
que vostès plantejant nosaltres no l'acaben de compartir, per tant seguirem en aquest model també 
dir-lis, tot i que no està contemplat a les ordenances fiscals i els preus públics que aprovarà la Junta 
de Govern el proper mes i que tots els grups tindran evidentment coneixement, amb algun grup hem 
parlat, els preus públics de recollida professionals algunes activitats econòmiques ; milloraran també  a 
la baixa l'actual preu public sobretot aquells professionals que tenen la seva activitat al seu habitatge. 
I respecte al tema de les escoles  bressol, i el tema de la tarifació social que també em parlat, hi han 
alguns temes com els que han plantejat, tele assistències, menjadors a domicili, etc, que aquí 
s'apliquen unes baremacions en funció dels ingressos de les persones que sol·liciten aquests serveis, 
en tot cas no es que necessitin, algunes si, altres ho sol·liciten i en funció del seu nivell d'ingressos 
paguen una cosa o paguen un altre. Amb el tema de les escoles bressol segurament l'extracció d'una 
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noticia periodística que per la seva condensació hem de resumir no acaba contemplant el sentit final 
de l'expressió però vostès saben que en el tema de les escoles bressol perquè quedi clar el que volem 
dir, hi ha un acord quan es va tirar endavant la política d'escoles bressol municipals de que el cost 
d'aquest servei aniria a terços, un terç a les famílies, un terç a l'ajuntament i un terç a l'administració 
de la Generalitat, actualment les famílies segueixen pagant un terç l'altre no entraré en el debat. El 
que li volia dir, amb aquelles declaracions, i em reafirmo, es que creiem que el que han de pagar les 
famílies, que utilitzen aquest servei d'escoles bressol, es exclusivament com a màxim aquest terç del 
cost no més, tinguin el nivell d'ingressos que tinguin. Aquesta es la nostra posició, que pot divergir 
amb la seva, i no impedir perquè aquest sigui un servei que el pugui utilitzar qualsevol ciutadà de 
Granollers. Nosaltres creiem que la manera de garantir la igualtat d'oportunitats d'accés no es tant 
tocar aquest terç sinó que es la política de beques,  de fet dels 263 alumnes que utilitzen aquest servei 
a la nostra ciutat un 22%,  està becat en diversos trams en funció de la renda de les seves famílies, 
per la via dels pressupostos de l'Ajuntament i no de la proposta que vostès estaven fent. 

El portaveu d'ERC diu "el Govern només fa maquillatge i es incapaç de reflexionar i de donar -li la volta 
a les ordenances". Miri el discurs està molt bé . Vostè sap quantes propostes han fet? per donar-li la 
volta, eh, a aquestes ordenances? nou propostes algunes repetides d'anteriors exercicis que ja li vam 
dir que no estàvem d'acord i vostès les han repetit, un esforç de donar-li la volta gran eh!!  i algunes no 
ens hem posat d'acord perquè algun dels serveis que presten a la ciutat i que es paguen no els 
subvenciona ningú, es paguen des dels pressupostos de l'Ajuntament, nosaltres creiem que te 
d'haver-hi una discriminació positiva respecta als nois i noies de la nostra ciutat, sap que estic parlant 
de l'Escola de Musica.

Amb el tema de les bonificacions, el tema de tarifació social ja he parlat, amb el tema de l'IBI, la 
proposta que han fet vostès de la bonificació de l'habitatge de lloguer nosaltres creiem que està mes 
ben plantejada des del pla d'habitatge que va presentar la regidora de joventut de política socials i la 
regidora d'habitatge i la primera tinent d'alcalde, el fet de bonificar un 50% a tot aquell habitatge que 
es posi a la borsa de Granollers Promocions de l 'habitatge social des d'un punt de vista de captació de 
més habitatge creiem que es millor que la proposta que vostès feien. En el tema dels residus hi han 
bonificacions, miri les ordenances, en funció de la renda de que disposin i després per incentivar l 'ús o 
bon ús d'algunes instal·lacions medi ambientals i va ser a proposta seva vam incorporar , no ho em tret 
eh, vam incorporar les ordenances fiscals d'un seguit d'incentius perquè els ciutadans facin mes bon 
ús d'algunes de les instal·lacions, i, amb el tema dels desnonaments que vostè..... fins i tot la seva 
proposta, la que finalment s'acabara aprovant, deixi'm posar-li un interrogant a sobre, estem mirant 
amb l'interventor de l'Ajuntament i tot i que està a les ordenances fiscals seguim tenint dubte raonable 
que aquesta bonificació pugui ser a les ordenances i no hagues d'anar via subvenció en els 
pressupostos, i amb els tema  de les persones que han sofert algun procés  de desnonament per 
execució hipotecaria que algun Ajuntament ho deu haver posat, jo no ho discutiré; en els informes 
jurídics que tenim dels nostres serveis jurídics de l 'Ajuntament, i sinó em corregirà l'interventor, creuen 
que això no pot bonificar-se tal com es planteja d'aquesta manera. Que fa l'Ajuntament? doncs en 
casos d'aquest no gira el rebut i si el gira el que fa es aprovisionar justament perquè en aquella 
persona que a sobre ha patit una execució hipotecaria, a sobre que li cobrem el rebut d'escombraries i 
vostès ho saben perquè això els hi he explicat com ho hem fet, s'ha acabat el temps o se m'ha acabat 
i, en tot cas, respondre a la segona intervenció a CiU, no es que els hagi descuidat es que se m'ha 
acabat el temps. 

Alcalde: Se li ha acabat relativament perquè vostè és el ponent per tant podria seguir però és prudent, 
doncs fem la rotació i ja tindrà temps de parlar, de respondre al portaveu de Convergència si vostè vol. 
Obrim el segon torn per part del P.P.  

Sr. Moya: Molt breument, aclarir que no he dit que vostè li sembles ridícula la meva proposta sinó que 
podria resultar ridícula; en tot cas, aclarir-ho. Ha començat amb una valoració i excusa, em quedo amb 
la valoració, l'excusa del temps crec que no es... només es una excusa, em quedo amb la valoració 
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que potser podria haver sigut mes àgil i haver fet una trucada i em quedo també amb la proposta que 
m'ha fet de poder, i espero que així sigui, de dialogar, parlar i no només amb una trucada, sinó amb 
temps suficient per les propostes que no han pogut ser incorporades via ordenances i puguin ser 
incorporades via pressupostos, pues tindrà el debat suficient per poder fer-ho.  

Alcalde: Gràcies, per part de la CUP, sra Oliver té la paraula, endavant.  

Sra. Oliver: Seré breu per no excedir-me dues vegades seguides, en qualsevol cas rectifiquem que el 
model, el que dèiem abans, facilitem a les grans empreses a traves de les bonificacions per IAE 
mentre observem impertèrrits com està desapareixen el petit comerç de la ciutat, per tant, això es una 
preocupació i es el que comentàvem abans del model de ciutat, entenem que respecte del IBI i 
sobretot respecte de la revisió que la tenim ancorada a l'any 98, doncs sigui una proposta que es 
pugui continuar parlant, espero i desitjo que continuem trucant la porta de la possibilitat de la revisió 
cadastral perquè lògicament els preus de l'any 98 no son els mateixos del del 2014, l'any 98 eren 1000 
euros el metre quadrat i el 2014 eren de 1900 gairebé, i clar, ens preocupa i per això continuarem 
insistint ja ho sabeu, des del Govern en la tarifació social, entenem que es tan senzill com demanar 
qui més te que pagui més, per poder-ho redistribuir en la resta de les classes populars mes 
necessitades, entenem que es una cosa que cau pel seu propi pes i, per tant, es de sentit comú i 
entenem que un Govern anomenat socialista i pretesament d'esquerres, doncs crec que ho hauria 
d'assumir com a d'altres ciutats que han estat aquí comentades s'està fent i, per tant, es una cosa 
absolutament plausible fins i tot de la ma d'alguns ajuntaments socialistes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'ERC endavant senyor El Homrani, 

Senyor El Homrani: Tinc el dubte si he sigut un dels portaveus que m'he passat de temps o no? Per 
això procuraré ser breu (alcalde, ha superat a la sra. Oliver) d'acord doncs seré breu... nosaltres som 
tant particulars i suposo que cadascun es molt particular... que les nostres propostes comencen en un 
punt, primer títol es consideracions generals, es aquí on situem aquesta reflexió si haguéssim pogut 
fer i no m'ha respòs aquesta visualització de la tarifació social a l'Ajuntament, aquest treball que 
nosaltres pensàvem que podríem haver fet durant aquest any crec que aquesta visió de reflexió 
l'haguéssim pogut fet igualment, les nostres propostes no son els títols en negreta que son nou, sinó 
que dintre de cada una ni ha mes d'una per el final em quedo que no ens han respòs aquesta voluntat 
de reflexió de debatre que crec es interessant i que aquest l'any l'haguéssim pogut fer i tots els 
membres de la Comissió Informativa de Govern i Economia tenien ganes de fer-ho, a partir d'aquí hi 
han propostes que divergim i les continuarem presentant, es a dir nosaltres no creiem que sigui positiu 
que hi hagi discriminació d'origen a l'escola de musica i que tingui un preu diferent una persona que 
viu a Granollers i una persona que no, per què? perquè ens creiem aquesta voluntat de capitalitat i 
pensem que es interessant, encara que sabem que no se'ns s'acceptarà som cabuts i la presentarem 
bàsicament perquè hi ha una diferència i es això i entenc perfectament els arguments que m'ha donat 
el sr. Terrades, jo em això soc una persona bastant raonable i els entenc perfectament, es una 
inversió que fem des de Granollers i ningú ens ajuda, jo crec que la capitalitat de la comarca també te 
altres elements i per això ho presentem. Respecte la proposta de l'IBI l'hem felicitat, jo ho he dit també 
recordant des del 2009 la portàvem presentant i no es feia i no es podia fer jurídicament, ara si diu que 
fins i tot hi ha dubtes, pensem que es uns bona proposta, en aquest sentit no tenim problema amb 
valorar positivament elements que es fan a les ordenances, El que plantegem es aquesta reflexió que 
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crec es per el que ha de servir aquest consistori i es el plantegem i ho valorem positivament igual que 
considerem que hagin incrementat les bonificacions a IAE a les empreses que facin contractació  a 
persones en situació a l'atur de llarga durada està be, En aquest sentit mai tindrem cap problema ara 
el que sigui la manera de plantejar-ho perquè considerem que es pot fer i seguirem i serem cabut i 
aquest any tornarem a proposar a la comissió informativa aquesta que vostès ens porten cada dos per 
tres després s'ofenen quan li traiem valor, però es que tampoc l'acabem de veure seguirem dient, 
perquè no fem aquest anàlisi?, vostès tenen els mecanismes saben perfectament que aquest anàlisi 
nosaltres no el podem fer però el farem i continuarem proposant i l'any que ve ho tornarem a intentar i 
estem segurs que en algun ens en sortirem perquè es un exercici que val la pena i aquest ha sigut 
bàsicament el fonament de la nostra intervenció, gràcies. 

Alcalde: Gràcies, senyor Sastre té la paraula, endavant.  

Sr. Sastre: Gràcies Alcalde, bé jo en tot cas per complementar i a l'espera de que el sr. Terrades es 
refereixi a la nostra intervenció si que m'agradaria dir que hi ha fet referencia el portaveu socialista pel 
que fa als preus públics de la recollida de residus comercials que aquest grup ja feia anys, exercicis 
que havia manifestat que aquí hi havia unes incongruències i ens consta que l'equip de Govern també 
si aplicarà en aquest sentit, el que nosaltres proposàvem es que totes aquelles persones que 
desenvolupin activitat comercial en l'habitatge o estan empadronats doncs que evidentment no paguin 
una duplicitat d'impostos per un mateix servei, en tot cas aquest grup i ho deia abans hi han propostes 
que no s'han recollit i per tant nosaltres el que si ho farem i ara també ho deia el dr. Homrani es tornar 
al proper ple de l'any vinent i serem insistents amb les nostres propostes que creiem que son justes i 
que de fet i en aquest sentit aquest portaveu en aquest ple a expressar posicionament, però també be 
a escoltar allò que es va posant sobre la taula i ara la sra. Oliver feia referencia a una element i en 
aquest sentit penso que te raó, parlem del IAE i evidentment es un impost que afecta a un determinat 
conjunt d'empreses i si que es cert que aquesta ciutat te un teixit comercial de proximitat i de petit 
comerç històric que cal preservar i en aquest sentit si que quan parlem d'aquesta modificació 
d'impostos, doncs no l'estem tocant directament, per tant, jo em comprometo i si la sra. Oliver vol, que 
hi treballem conjuntament, estem disposats des d'aquest grup a impurificar-nos ideològicament amb 
qui faci falta per tal d'aconseguir un benefici, que s'entengui ideològicament, remarco la paraula per tal 
d'aconseguir propostes en aquest sentit d'estímul del comerç local i poder si treballem conjuntament 
fins i tot podem perdre aquesta  podem trencar per una vegada ni que  sigui aquesta bilateralitat que 
es queixava el sr. Homrani i plantejar una taula on parlem d'aquest model també obertament, moltes 
gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el sr. Terrades, en la seva doble condició, endavant.  

Sr. Terrades: El sr. Sastre parlava de moderació fiscal i tant, portem 5 anys seguits sent moderats ja 
estàvem a la banda baixa de la pressió fiscal de les ciutats assimilables a les nostres, em sembla que 
ho he dit a la primera intervenció, els darrers 5 anys l'increment a estat zero, malgrat això hem tancat 
els exercicis pressupostaris, vostès ho saben, s'han obtingut més ingressos per la via de la 
recaptació, malgrat la situació complicada que vivia la ciutat, com tot el país, la recaptació municipal 
ha funcionat adequadament, s'han obtingut mes ingressos en alguns dels padrons que marquen les 
ordenances fiscals, també perquè s'han buscat mes recursos amb altres administracions i mira que ha 
estat difícil, tant el Govern central com el Govern de la Generalitat no només tenien l'aixeta tancada, 
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sinó que en alguns casos algun del serveis l'han deixat pràcticament, i que l'administració local 
s'espavili, com es les escoles bressol i també perquè em reduït l 'endeutament al llarg d'aquest anys, si 
redueixes l'endeutament, això te dos efectes, un, sobre el pressupost ordinari perquè pots tenir mes 
recursos disponibles i això es bo amb una situació complicada com la que hem passat i, dos, perquè 
si baixes l'endeutament, si tens necessitats de fer mes inversions també tens aquesta possibilitat 
d'incrementar l'endeutament sense passar-se dels límits. Amb el tema de les famílies monoparentals 
que hem acordat que aniria pel tema del IBI, via subvenció en els pressupostos, amb altres qüestions 
que afecten als preus o taxes que han de pagar ja estava recollit. I no ens hem posat d'acord amb un 
tema, zona blava i els hi hem ensenyat, com ara està tot digitalitzat saps en qualsevol moment quines 
son les franges horàries i les setmanes, dies i mesos que hi ha mes recaptació i com es mou la 
mobilitat, vostès seguiran defensant això i nosaltres els hi hem explicat l'impacte econòmic que la 
seva proposta te sobre els pressupostos i ingressos i això es una mica la mateixa resposta que li 
donaria al sr. Hernani, es que aquest regidor te dues dificultats, no augmentar la pressió fiscal, una 
situació que tots hi estem d'acord que hem d'ajudar torno a repetir famílies i empreses però ha de 
garantir un nivell suficient d'ingressos per mantenir els serveis que s'estan prestant i les inversions 
que la ciutat necessita, aquest serà el debat del proper mes, dels regidors de l'equip de Govern, 
tothom fa propostes molt interessants i encara son més interessants les propostes que segur ens 
faran arribar els grups municipals, l'any que ve serà molt interessant fer aquest exercici al mateix Ple 
de discutir els ingressos i les despeses ens hem compromès i ho farem .

Es veritat el petit comerç de la ciutat te dificultats com altres sectors ha tingut aquest passat amb la 
crisi, a l'activitat econòmica, no només a la comercial, jo no estic dient que s'hagi de fer una reflexió 
sobre el model comercial de la ciutat, si ho comparem amb altres ciutats, el comerç de la nostra ciutat 
aguanta be, ja els hi agradaria amb altres ciutats i captem gent de fora el petit comerç no paga gaire 
IAE el paguen les societats que tenen un nivell de facturació important. Respecte el tema de les 
confessions religioses que no ha sortit avui, el que s'estava plantejant es que aquest Govern ja ho 
estava aplicant en els termes exactes que feia la proposta de la CUP, em sembla molt be però això ja 
s'estava fent a Granollers. Una dificultat de lligar ingressos i despeses, la reflexió ha de ser global, sr. 
Homrani, respecte als recursos que disposa l'Ajuntament. I en el tema de l'Escola de Musica crec que 
aquí serà complicat posar-nos d'acord, no es discrimina a ningú per origen, qualsevol ciutadà, 
ciutadana de Granollers pot portar els seus fill, filles a l'Escola de Musica i pot venir tothom; ara 
nosaltres creiem que te d'haver-hi una discriminació positiva vers aquells que paguen els seus 
impostos a la ciutat, perquè l'esforç econòmic que està fent per mantenir una escola de qualitat, 
doncs.... no ens ajuda ningú. El Conservatori  es diferent, hi ha recursos de la Generalitat i per tant no 
hi ha tipus de discriminació en aquests termes respecte altres joves que venen d'altres municipis de la 
comarca o d'altres indrets. I no es que sigui un suposat Govern d'esquerres sra. Oliver, aquest es un 
Govern d'esquerres, progressista, vostès no hi coincideixen, veig que somriuen, nosaltres tenim una 
visió de que hem d'intentar que tothom pagui els seus impostos amb funció i a traves de les polítiques 
del pressupost, es fan polítiques de redistribució no ho dubti a favor de les persones que tenen més 
dificultats a la nostra ciutat, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies i gràcies pel to del debat, ja que ha sigut interessant i ha hagut aportacions 
que valoro especialment i en tot cas feta la reflexió i fetes les propostes el que es tracta és de votar ;

S'aprova per majoria absoluta, amb 19 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13),  CIU (4),  
C's (2); i  9 en contra dels Grups Municipals  ERC-AG-AM (3),  CpG-CUP-PA (2)   i PP (1)

Alcalde: Passaríem al següent punt que en aquest cas, es donar compte d'un acord de nomenament 
de Recursos  Humans, senyora Secretària.  

10101010).-).-).-).-    DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS EFECTUATS PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMADONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS EFECTUATS PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMADONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS EFECTUATS PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMADONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS EFECTUATS PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA    
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URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

Atès que en data d'octubre de 2016 es va aprovar la resolució de la Regidoria d'Hisenda i Recursos 
Humans número E-2999/2016 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 de la Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans núm. 
E-2999/2016 relativa a nomenar funcionària interina la senyora Berta Solé Coves, com a mestra 
d'anglès a l'Escola Municipal Salvador Llobet, la part dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Declarar de màxima urgència el nomenament d'una persona com a professor/a d'anglès.  
grup de classificació A2, de l'escola Salvador Llobet, amb règim d'interinitat i amb caràcter de 
substitució per causa baixa per incapacitat temporal,  des del 06 d'octubre de 2016  i mentre la 
senyora Montserrat Guàrdia Puntí, romangui en situació d'incapacitat temporal,    donat que és una 
excepció de les previstes a la resolució d 'Alcaldia núm. 146, de 17 de febrer de 2012.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Nomenar funcionaria interina a la senyora Berta Solé Coves com a Professora d'anglès, 
de l'Escola Salvador Llobet, amb complement de destí 21 i complement específic 45,  pel 
procediment de màxima urgència previst a l 'article 291 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per a substituir a la senyora Montserrat Guàrdia 
Puntí fins que finalitzi la baixa per incapacitat temporal .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa complementària  que suposa el nomenament de la 
senyora  Berta Solé Coves, des del 10 d'octubre fins el 9 de novembre de 2016, pels imports i a 
les partides que es detalla a continuació:

J4104/32311/12001 ( AD 1585):   807.14.- euros
J4104/32311/12100 ( AD 1588):   398.41.- euros
J4104/32311/12101 ( AD 1589):   470.21.- euros
J4104/32311/16000 ( AD 1593):   603.63.- euros

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

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

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- 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 . 
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement
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Alcalde: Per tant, en donem compte i restem assabentats, passem al punt 11, en el que es proposa 
modificar una ordenança  reguladora de la creació de fitxers de titularitat pública de Granollers Mercat, 
endavant.  

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ    
DE FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONALDE FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONALDE FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONALDE FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL    
DE LDE LDE LDE L''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT,,,,    QUAN AL FITXERQUAN AL FITXERQUAN AL FITXERQUAN AL FITXER    """"GESTIÓGESTIÓGESTIÓGESTIÓ    
DE PERSONALDE PERSONALDE PERSONALDE PERSONAL """",,,,    A REQUERIMENT DE LA REQUERIMENT DE LA REQUERIMENT DE LA REQUERIMENT DE L ''''AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADESAUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADESAUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADESAUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES ....

L'Ajuntament en ple en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2015, va acordar aprovar 
inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la creació de fitxers de titularitat pública que 
contenen dades de caràcter personal de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, la qual va ser 
publicada definitivament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7093, de dia 6 d'abril 
de 2016, i en el Butlletí Oficial de la Província de dia  11 d'abril de 2016.

Per tal de donar compliment a les previsions assenyalades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel què s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, es va sol·licitar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APOCAT) la inscripció dels 
fitxers que regulen l'Ordenança esmentada.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant escrit tramès el dia 6 de juliol de 2016, va 
notificar que s'havien de subsanar en el termini màxim de tres mesos, una sèrie de deficiències i 
discordances entre els formularis presentats per la inscripció dels fitxers i la referida Ordenança, que 
feia impossible procedir a la inscripció dels fitxers .

D'entre les deficiències observades i que requereix que la subsanació de les mateixes requereix 
siguin aprovades per l'Ajuntament en ple, es la que fa referència al fitxer de "Gestió de Personal", 
quan l'APOCAT comunica:

 "Primera.- Tenint en compte la finalitat i els usos del fitxer "GESTIÓ DE PERSONAL", d'acord amb el 
principi de publicitat activa (deure dels subjectes obligats de fer públics, d'ofici, els continguts 
d'informació pública) que preveu la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, es produeixen cessions de dades (p. ex. selecció de personal, resolucions d'autorització o 
reconeixement de compatibilitats) a aquelles persones que accedeixen a les mateixes per aplicació 
del principi de publicitat activa.

D'acord amb el que preveu l'article 131 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (RLOPD), disposeu d'un termini de 3 mesos, a partir de la 
notificació d'aquest escrit, per esmenar la disposició; durant aquest termini, la tramitació de la 
inscripció quedarà suspesa. Transcorregut aquest termini sense tenir constància que s'hagi complert 
aquest requeriment, s'entendrà que desistiu de la vostra sol·licitud".

Com sia que el requeriment es va rebre el dia 11 de juliol de 2016, el termini de tres mesos concedit 
per l'APOCAT, finia el dia 11 d'octubre de 2016, la qual cosa feia impossible complimentar el 
requeriment com a conseqüència del període estival, doncs calia prendre acord plenari d'aprovació de 
la modificació del fitxer esmentat, i el seu posterior tràmit de publicació corresponent , i és per això que 
el darrer dia 4 d'octubre de 2016 es va trametra un e.mail a l'APOCAT, demanant una pròrroga del 
termini inicialment concedit , per poder donar compliment al seu requeriment.

Que, en data 5 d'octubre de 2016, l'APOCAT ha comunicat que s'atorga la pròrroga demanada, alhora 
que demanen se'ls hi faci avinent la publicació al diari oficial de la modificació del fitxer esmentat .

Per tant, es procedent esmenar el fitxer "Gestió de Personal" inclòs en l'Ordenança municipal 
reguladora de la creació de fitxers de titularitat pública que contenen dades de caràcter personal de 
l'entitat pública empresarial Granollers Mercat que s'ha fet esment, el qual i d'acord amb el 
requeriment de l'Autoritat que s'ha fet referència, s'ha d'afegir en l'apartat 'cessions' del fitxer el 
següent:
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CESSIONS O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: 

1. Altres Administracions públiques competents en la matèria.

2. A persones que accedeixin a les mateixes per l'aplicació del principi de publicitat activa.

Atesos els articles 8 i següents de la Llei  19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, quan a  la regulació de la publicitat activa.

Atès què l'article 61 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, estableix la competència del plenari de la Corporació per 
l'aprovació inicial de la referida Ordenança.

Atès que l'article 63 del Decret 179/1995 de 13 de juny esmentat, en relació a l'art. 178 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, la modificació de l'Ordenança municipal s'ha de sotmetre a informació pública pel termini 
de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret ::::

IIII.... L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques 
només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada  al Butlletí Oficial de l’Estat o diari 
oficial corresponent.

IIIIIIII.... L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’ octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades.

IIIIIIIIIIII.... La Recomanació 1/2011 de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública .

IVIVIVIV.... En la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la 
legislació autonòmica.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar inicialment la modificació del fitxer "Gestió de Personal" inclòs en l'Ordenança 
municipal reguladora de la creació de fitxers de titularitat pública que contenen dades de caràcter 
personal de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, aprovada per l'Ajuntament en ple en 
sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2015, per tal de donar compliment al requeriment rebut de 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, quan a què s'ha de contemplar en el fitxer les cessions de 
dades d'acord amb la normativa de transparència, a fi i efecte que es pugui inscriure el referit fitxer . 

A tal efecte, el redactat en l'apartat 'cessions' del fitxer queda redactat de la següent manera:

"Annex 4. Creació del fitxer GESTIÓ DE PERSONAL

.../..

CESSIONS O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: 

1. Altres Administracions públiques competents en la matèria.

2. A persones que accedeixin a les mateixes per l'aplicació del principi de publicitat activa.
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../..

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web 
municipal i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, 
suggeriments i reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 63.2 del Reglament d'Obres, 
activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'art. 178 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació del fitxer "Gestió de Personal" de l'Ordenança 
municipal esmentada.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, una vegada aprovada 
definitivament la modificació de l'Ordenança, juntament amb la publicació del mateix en el diari oficial 
corresponent. 

S'aprova per unanimitat

Alcalde: Aquest tema ha estat debatut a la Informativa i, per tant, tothom dóna el seu consentiment, 
passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, punt núm. 12 és aprovar 
definitivament el Pla de millora Urbana d'un solar delimitat pels carrers Orient, Josep Pinyol, Llevant i 
Quevedo, endavant senyora Secretaria.  

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

La regidora senyora Mònica Oliveres, per motius de parentesc, no participa en el debat ni en la votació 
del següent punt.

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA PMUDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA PMUDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA PMUDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA PMU    8888,,,,    
DEL SOLAR DELIMITAT PELS CARRERS D’ORIENTDEL SOLAR DELIMITAT PELS CARRERS D’ORIENTDEL SOLAR DELIMITAT PELS CARRERS D’ORIENTDEL SOLAR DELIMITAT PELS CARRERS D’ORIENT,,,,    DE JOSEP PINYOLDE JOSEP PINYOLDE JOSEP PINYOLDE JOSEP PINYOL,,,,    DE LLEVANT I DEDE LLEVANT I DEDE LLEVANT I DEDE LLEVANT I DE    
QUEVEDO DE GRANOLLERSQUEVEDO DE GRANOLLERSQUEVEDO DE GRANOLLERSQUEVEDO DE GRANOLLERS

1111.... El juliol de 2015 el senyor Vicenç Oliveras Estapé, en nom i representació del Sr. Alfons Sauquet 
Rovira i tres mes, va presentar proposta de Pla de Millora Urbana 8 de Granollers. La proposta 
presentada té un àmbit que delimita pels carrers Quevedo al nord, Llevant a l’est, Josep Pinyol al sud i 
d’Orient a l’oest, amb l’exclusió de l’edifici existent que ocupa la cantonada dels carrers Orient i 
Quevedo.

Aquest planejament té per objecte la transformació del seu àmbit, classificat com a sòl urbà no 
consolidat amb zonificació de zona residencial illa tancada façana ample (clau 1B) al POUM de 
Granollers, mitjançant la reforma interior per canviar l’ús industrial abans existent i ara obsolet per a 
un ús residencial d’habitatge plurifamiliar .

2222.... La Junta de Govern Local de 3 de novembre de 2015 va aprovar inicialment el PMU 8 del solar 
delimitat pels carrers pels carrers Quevedo al nord, Llevant a l’est, Josep Pinyol al sud i d’Orient a 
l’oest, amb l’exclusió de l’edifici existent que ocupa la cantonada dels carrers Orient i Quevedo .

L’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 
anuncis publicats el 4 de desembre de 2015 al BOPB, el diari La Vanguardia, el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Granollers i el tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació. Durant el termini 
d’informació pública no es van presentar al·legacions a la proposta aprovada amb caràcter inicial .
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Simultàniament a la informació pública es va sol·licitar informe a ADIF i companyies de Serveis .

3333.... Tramesa còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbansime de Barcelona (CTUB), aquesta, 
en sessió de 17 de novembre de 2015, va adoptar va emetre informe favorable amb les prescripcions 
següents:
- Cal suprimir del document les referències a la definició concreta del sòl de cessió corresponent al 

10% de l’aprofitament urbanístic del sector, tant a nivell normatiu, art. 17 de les normes 
urbanístiques, com a nivell gràfic, plànol 7.

- Cal ajustar els terminis previstos per la construcció dels habitatges amb protecció oficial a les 
determinacions de l’article 83.e del Reglament de la Llei d’urbanisme.

- Cal incorporar la definició de les xarxes de serveis d’acord amb l’article  82 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme.

4444....    El 14 de juny de 2016, el sr. Oliveras i Estapé va presentar nova documentació del text refós del 
PMU 8 de Granollers, incorporant les prescripcions requerides per la CTUB.

5555....    El 28 de setembre de 2016 la Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha emès un informe 
mitjançant el qual informa favorablement el Text Refós del Pla de Millora Urbana PMU 8, i en proposa 
la seva aprovació definitiva.

6666.... Els canvis introduïts al document aprovat amb caràcter inicial no tenen la consideració de 
substancials atès que no donen lloc a un model d'ordenació diferent respecte a l'emplaçament dins 
l'àmbit de les zones i sistemes urbanístics .

7777....    El 7 d'octubre de 2016 la tècnica d'assessorament jurídic ha emès informe favorable a l'aprovació 
definitiva del Text Refós del Pla de Millora Urbana PMU 8.

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

IIII.... L’article 101.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel DL 1/2010 (TRLUC) 
estableix que la iniciativa privada pot formular plans especials urbanístics, plans de millora urbana i 
plans parcials urbanístics d'acord amb el planejament urbanístic general aplicable.

IIIIIIII.... L’article 87.1 del TRLUC, estableix que una vegada aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana cal 
sol·licitar informe de la comissió territorial d’urbanisme competent, el qual és vinculant en relació als 
motius de legalitat i d’interès supramunicipal .

IIIIIIIIIIII.... L’article 112.4 del DECRET 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
(RLUC), disposa que en el cas de planejament urbanístic derivat, s'entén que són canvis substancials 
els que donin lloc a un model d'ordenació diferent respecte a l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i 
sistemes urbanístics. Les alteracions que no comporten canvis substancials s'han de fer constar en 
l'acord d'aprovació.

IVIVIVIV.... L’article 81.1.b) del TRLUC estableix que és competència municipal l’aprovació definitiva dels 
plans de millora urbana promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal.

VVVV.... Correspon al Ple l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació urbanística, d’acord amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), i l’article 52.2.c) del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 (TRLMRLC).

VIVIVIVI.... D’acord amb l’article 107.1 del TRLUC els acords d'aprovació definitiva de tots els instruments del 
planejament urbanístic s'han de publicar en el diari o butlletí oficial corresponent i han d'indicar 
expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es puguin exercir correctament els drets de 
consulta i d'informació.

VIIVIIVIIVII....    L’article 102.3.b) del TRLUC disposa que l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats 
d’iniciativa privada s’han de notificar individualment a les persones propietàries dels terrenys .

VIIIVIIIVIIIVIII. De conformitat amb l’article 88 del TRLUC les administracions locals competents , un cop els 
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plans urbanístics derivats hagin estat aprovats definitivament , han de lliurar en el termini d'un mes a 
les comissions territorials d 'urbanisme que escaigui, als efectes d'informació, coordinació i 
arxivament, la documentació tècnica i administrativa completa .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar definitivament el text refós del Pla de Millora Urbana PMU 8 del solar delimitat pels 
carrers d’Orient, de Josep Pinyol, de Llevant i de Quevedo d’aquesta ciutat, d’iniciativa privada, 
presentat pel senyor Vicenç Oliveras Estapé, arquitecte, en nom i representació del Sr. Alfonso 
Sauquet Rovira (DNI 46110919-J) i 3 més, a l’empara 101.1 del text refós de la llei d’urbanisme de 
Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC). El text refós aprovat incorpora  les prescripcions de 
l’informe favorable i vinculant de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona còpia complerta de la 
documentació tècnica i administrativa que conforma l’expedient d’aprovació del PMU 8, d’acord amb 
l’article 88 del TRLUC.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Publicar al BOPB l’aprovació definitiva d’aquest planejament, d’acord amb l’article 107.1 del 
TRLUC, amb indicació del lloc i els mitjans adequats perquè es puguin exercir correctament els drets 
de consulta i d'informació.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord amb propietaris del terrenys inclosos en l’àmbit d’aquest planejament, 
d’acord amb l’article 102.3.b) del TRLUC.
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: En tot cas aquest és un tema debatut i explicat a la Comissió Informativa que genera 48 
habitatges aproximadament als voltant de cases que abans he comentat  i que genera mil metres 
quadrats de zona verda a peu del carrer Llevant. Aquí no hi han anunciades intervencions, però hi ha 
petició de votació

S'aprova per majoria absoluta, amb 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (12), C's (2)  i 
PP (1); i  9 abstencions  dels Grups Municipals  CIU (4), ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2).

Alcalde: Passem al punt número  13, senyora Oliveres pot incorporar-se a la sessió. El punt número 
13 es aprovar un conveni mes que un esborrany, un conveni marc de col·laboració pel 
desenvolupament del Pla director urbanístic d'ordenació del circuit de velocitat, senyora secretària.  
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI MARC DEESBORRANY DEL CONVENI MARC DEESBORRANY DEL CONVENI MARC DEESBORRANY DEL CONVENI MARC DE    
COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLACOL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLACOL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLACOL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA    
DIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITATDIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITATDIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITATDIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITAT    
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA----CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA

1111.... El Conseller de Territori i Sostenibilitat , per resolució de 12 de gener de 2016, va aprovar el Pla 
director urbanístic per a l’ordenació del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya (publicat al DOGC 
núm. 7062, de 19 de febrer de 2016).

2222....    El PDU entre d’altres determinacions, delimita tres sectors de planejament d’interès supramunicipal 
destinats a activitats econòmiques, recreatives i serveis educatius i esportius :
- Sector Torre Pardalera, en els municipis de Granollers i Montmeló.
- Sector Can Guitet, en els municipis de Montmeló i Parets del Vallès.
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- Sector Can Riba-Can Ninou,a Granollers.

Es determina com a sistema d’actuació urbanística dels sectors d’interès supramunicipal, el sistema 
de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, designant com a administració actuant d’aquests tres 
àmbit a l’Institut Català del Sol (Incasol).

El PDU també preveu que una part del percentatge de l’aprofitament urbanístic del sector de cessió 
obligatòria i gratuïta a l’Administració actuant pugui ser destinat, entre d’altres, a l’execució d’obres 
d’infraestructura externes als sectors amb la finalitat de fer econòmicament viable i competitiu el seu 
desenvolupament.

3333.... Amb la voluntat de desenvolupar i executar el PDU del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Empresa i Coneixement, els ajuntaments de 
Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, l’Incasol, el RACC i Circuits de Catalunya SL, acorden 
pautes, d’actuació directrius i compromisos respecte:
- Desenvolupament sostenible, comunicació i promoció del PDU.
- L’execució de les infraestructures externes i la gestió dels sectors d’interès supramunicipal .

Aquesta voluntat s’ha materialitzat en la redacció d’un conveni marc de col·laboració .

4444.... S'ha emès informes tècnics i jurídics favorables a l'aprovació del text de l'esmentat Conveni de 
col·laboració per al desenvolupament de les determinacions del Pla Director Urbanístic d'Ordenació 
del Circuit de velocitat de Amb la voluntat de desenvolupar i executar el PDU del Circuit de velocitat 
Barcelona-Catalunya

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

IIII.... L’article 47.1 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, disposa que: Són convenis els 
acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i 
entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de 
dret privat per a una finalitat comuna.

IIIIIIII.... L’article 86 de la Llei 39/2015 disposa que les administracions públiques poden subscriure acords, 
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin 
contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per 
objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat.

IIIIIIIIIIII.... L’article 108.3 de Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques de Catalunya 
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per 
a la consecució de finalitats d'interès comú.

La Disposició Addicional Cinquena del la Llei 26/2010 també preveu que les administracions 
públiques de Catalunya subscriguin convenis  amb les persones físiques o jurídiques subjectes al dret 
privat 

IIIIIIIIIIII.... L'article 25 2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local, que estableix la competència municipal en matèria d'urbanisme.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el Departament d’Empresa i Coneixement, els ajuntaments de Granollers, Montmeló i 
Parets del Vallès, l’Incasol, el RACC i Circuits de Catalunya SL, per al desenvolupament de les 
determinacions del Pla Director Urbanístic d’Ordenació del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya, i 
que seguidament es transcriu:
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""""CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATCONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATCONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATCONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT,,,,    ELELELEL    
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENTDEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENTDEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENTDEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT,,,,    ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERSELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERSELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERSELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS,,,,    MONTMELÓMONTMELÓMONTMELÓMONTMELÓ,,,,    
PARETS DEL VALLÈSPARETS DEL VALLÈSPARETS DEL VALLÈSPARETS DEL VALLÈS,,,,    L’INCASOLL’INCASOLL’INCASOLL’INCASOL ,,,,    EL RACC I CIRCUITS DE CATALUNYAEL RACC I CIRCUITS DE CATALUNYAEL RACC I CIRCUITS DE CATALUNYAEL RACC I CIRCUITS DE CATALUNYA,,,,    SLSLSLSL,,,,    PER ALPER ALPER ALPER AL    
DESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DELDESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DELDESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DELDESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DEL    
CIRCUIT DE VELOCITAT BARCELONACIRCUIT DE VELOCITAT BARCELONACIRCUIT DE VELOCITAT BARCELONACIRCUIT DE VELOCITAT BARCELONA     ----    CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA

Barcelona, de de 2016
REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

El senyor,  Josep Rull i Andreu, conseller del Departament de Territori i SostenibilitatDepartament de Territori i SostenibilitatDepartament de Territori i SostenibilitatDepartament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i president del Consell d´Administració de l´Institut Català del Sòl .

El senyor Jordi Baiget i Cantons, conseller del Departament d’Empresa i ConeixementDepartament d’Empresa i ConeixementDepartament d’Empresa i ConeixementDepartament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya.

El senyor Josep Mayoral Artigas, Alcalde-President de l’Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers, les circumstàncies personals 
del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec .

El senyor Antoni Jesús Guil Román, Alcalde-President de l’Ajuntament de MontmelóAjuntament de MontmelóAjuntament de MontmelóAjuntament de Montmeló, les circumstàncies 
personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec .

El senyor Sergi Mingote Moreno, Alcalde-President de l’Ajuntament de Parets del VallèsAjuntament de Parets del VallèsAjuntament de Parets del VallèsAjuntament de Parets del Vallès, les circumstàncies 
personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec .

El senyor Damià Calvet i Valera, director de l’Institut Català del SòlInstitut Català del SòlInstitut Català del SòlInstitut Català del Sòl .

Les dades personals dels anteriors compareixents no es consignen ja que intervenen per raó del seu càrrec .

El senyor Josep Mateu i Negre, veí de Barcelona, amb domicili professional a l’Av. Diagonal  687, de Barcelona, i 
amb  DNI núm. 37264567-J, qui actua, en llur qualitat de President, en representació del Reial Automòbil ClubReial Automòbil ClubReial Automòbil ClubReial Automòbil Club    
de Catalunyade Catalunyade Catalunyade Catalunya ,,,,    amb domicili social a l’ Av. Diagonal 687, de Barcelona, i NIF G-08307928.

I el senyor  Joan Fontserè i Pujol, major d’edat, amb domicili professional a Edifici Mas “La Moreneta”, 08160 
Montmeló, amb DNI/NIF núm. 79270503-Z, en nom i representació de Circuits de Catalunya SLCircuits de Catalunya SLCircuits de Catalunya SLCircuits de Catalunya SL, amb domicili 
social en Montmeló (CP 08160), Circuit de Catalunya, Edifici Mas “La Moreneta”, i NIF B-08282626.

INTERVENEN I ACTUENINTERVENEN I ACTUENINTERVENEN I ACTUENINTERVENEN I ACTUEN

El senyor Josep Rull i Andreu intervé en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, nomenat conseller pel Decret 3/2016, de 13 de gener (DOGC núm. 7037, de data 14 
de gener de 2016), d’acord amb les facultats que li atorguen l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat .

El senyor Jordi Baiget i Cantons intervé en nom i representació del Departament d’Empresa i Coneixement, 
nomenat conseller en el citat Decret 3/2016,  i amb les atribucions de l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat .

El senyor Josep Mayoral Artigas, Alcalde-President de l’Ajuntament de Granollers, càrrec pel que va ser designat 
en sessió plenària de constitució de data         . Per acord plenari de data ***, es va facultar al seu Alcalde per a 
la signatura d'aquest Conveni, segons consta a la certificació emesa per la secretària de l 'esmentada corporació.

El senyor Antoni Jesús Guil Román, Alcalde-President de l’Ajuntament de Montmeló, càrrec pel que va ser 
designat en sessió plenària de constitució de data         . Per acord plenari de data ***, es va facultar al seu 
Alcalde per a la signatura d'aquest Conveni, segons consta a la certificació emesa per la secretària de 
l'esmentada corporació.

El senyor Sergi Mingote Moreno, Alcalde-President de l’Ajuntament de Parets del Vallès, càrrec pel que va ser 
designat en sessió plenària de constitució de data         . Per acord plenari de data ***, es va facultar al seu 
Alcalde per a la signatura d'aquest Conveni, segons consta a la certificació emesa per la secretària de 
l'esmentada corporació.

Els  representats  d’aquests  Ajuntaments  intervenen  en  virtut  de  les  facultats  que  li confereix l’article  21.1.b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1.a) 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 .
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El senyor Damià Calvet i Valera intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl (en endavant Incasòl), 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de director, nomenat per Acord del Govern de la 
Generalitat en la sessió 5/2013 de 8 de gener de 2013, publicat al DOGC número 6290 de 10 de gener de 2013, i 
actuant en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 10 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de 
l’Institut Català del Sòl, i amb les facultats atorgades  pel Consell d’Administració d’aquesta entitat de dret públic 
per acord, de data 2 de juliol de 2014, el qual es va elevar a públic mitjançant escriptura atorgada davant del 
Notari de Barcelona, el senyor Ramon García-Torrent Carballo, en data 30 de setembre de 2014 (protocol núm. 
2.255).

El senyor Josep Mateu i Negre intervé com a Director General i  President del REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE 
CATALUNYA, entitat esportiva fundada a l’any 1903, que es regeix pels Estatuts aprovats a l’Assemblea General 
celebrada el dia 30 d’abril de 1998 i on consta registrada l’entitat amb el número 77 del Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya, anotats aquests estatuts en el mateix registre, en data 28 de juny de 
1999. Modificats els Estatuts per acord de l’Assemblea General de Socis Compromissaris de data 28 d’abril de 
2011, elevats a públic i protocol·litzats pel Notari de Barcelona , Francisco Armas Omedes en data 4 de novembre 
de 2011, protocol 2.748, i aprovada  la  seva  inscripció  per  resolució  del  Director  General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques de 7 de juliol de 2011, i inscrits en el Registre d’Associacions amb el número d’inscripció 43.035, 
secció 1ª.

El senyor Mateu, en qualitat de Director General i President de la Junta Directiva del Reial Automòbil  Club de 
Catalunya, càrrec  aquest últim al qual va ser nominat per acord de  la Junta Directiva de 10 de març de 2015, 
elevat a públic en escriptura de cessament i nomenament de càrrecs,   autoritzada en data 1 d’octubre de 2015, 
pel Notari de Barcelona, senyor Francisco Armas Omedes (protocol 2819), càrrec que d’acord amb el Certificat 
emès pel Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya és vigent fins el  5 d’octubre de 2016.

Actua en virtut de les  facultats que atribueix l’article 29 dels Estatuts d’aquesta entitat al President i de les 
facultats que té atribuïdes com a Director General, en virtut de l’escriptura de poder especial autoritzada el 20 
d’abril de 2004 per la Notaria de Barcelona, senyora Maria-Isabel Gabarró Miquel (protocol 1148).

El senyor Joan Fontserè i Pujol, intervé en representació de l’entitat mercantil  Circuits de Catalunya, SL, 
constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Francisco de P. 
Llach Puig, en data 17 de març de 1983, canviada la seva denominació en escriptura autoritzada pel notari de 
Barcelona, senyor Lorenzo Valverde,  el 30  de  maig  de 1985,  i adaptada a la Llei de Societats Anònimes   en 
escriptura autoritzada  per  la Notaria de Barcelona, la senyora Maria Isabel Gabarró Miquel, el 25 de juny de 
1992. Transformada en societat de responsabilitat limitada en escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, el 
senyor Lluís Picho Romaní, el 28 de desembre de 2001. INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al 
volum 23327, foli 182, full núm. B-50956.

La societat té una participació majoritària i directa de la Generalitat de Catalunya, autoritzada per ACORD 
GOV/127/2013, de 8 d’octubre (DOGC núm. 6477), d’extinció del Consorci del Circuit de Catalunya i modificació 
dels estatuts i aprovació de les bases que han de regir el funcionament de la societat, segons resulta de la 
inscripció 42a del full B-50956, del volum 38.487 de l’arxiu, foli 65, motivada per l’escriptura atorgada el 13 de 
desembre de 2013 davant el notari de La Roca del Vallès, senyor José Luis Criado Barragan, amb  número 
1.753 de protocol, inscrita amb data 21 de gener de 2014.

Actua com a Director General, càrrec al qual va designat per acord de la Junta Universal de socis de data 15 de 
juny de 2015, i amb les facultats de representació i de disposició que figuren en els apartats a) i e), de 
l’apoderament atorgat en la mateixa Junta, elevada a pública en escriptura autoritzada pel Notari, senyor J.L 
Criado Barragan, en data 23 de juny de 2015, amb el número de protocol 918,  i inscrita el 3 de setembre de 
2015, en el volum 38487, foli 69, full B-50956, inscripció 47.

Els senyors compareixents es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per tal de 
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, tal com actuen,

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN

I. Que en data 19 de desembre de 2008, el conseller de Territori i Sostenibilitat, va acordar la iniciació del 
procediment de formulació del Pla director urbanístic per a la delimitació  i ordenació del Circuit  de Catalunya.  
Amb posterioritat, el titular d’aquest Departament en data 30 de juliol de 2012, va resoldre reprendre el 
procediment de formulació d’aquest Pla director i encarregar a la Direcció general d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme la redacció del document.

II. Que amb la finalitat de coordinar els interessos de les diferents administracions i agents, tant públics com  
privats, inclosos en l’àmbit del Pla director urbanístic,  en data 17 d’abril de 2013, s’acordà la constitució d’una 
Comissió Executiva de seguiment dels treballs de redacció, Comissió que periòdicament s’ha reunit amb 
l’objecte de participar en la definició, concreció  dels objectius i propostes d’ordenació del Pla director urbanístic. 
Aquesta Comissió està  integrada per representants dels organismes públics i entitats següents :
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- Direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme (ens promotor del PDU, i qui presideix)
- Institut Català del Sòl (administració actuant)
- Ajuntament de Granollers
- Ajuntament de Montmeló
- Ajuntament de Parets del Vallès
- RACC
- Circuits de Catalunya, SL

III. Que el Pla director urbanístic per a l’ordenació del Circuit de velocitat de Barcelona-Catalunya, ha estat 
aprovat per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 12 de gener de 2016, (DOGC núm. 7062, 
de 19 de febrer de 2016).
IV. Que el PDU aprovat preveu un seguit d’actuacions estratègiques encaminades a reforçar una infraestructura 
existent de manera que se’n puguin explotar les seves potencialitats i dotar al territori de les condicions 
necessàries per la seva dinamització sòcio -econòmica, la captació d’inversions i la generació d’ocupació , i també 
per la millora de la projecció internacional del país .

Aquest planejament possibilita l’execució directa d’actuacions en el sòl urbanitzable i urbà no consolidat en els 
àmbits delimitats com a sectors d’interès supramunicipal, destinats a activitat econòmiques que complementin 
l’activitat del Circuit; l’execució directa d’actuacions en sòl no urbanitzable destinades a la implantació de nous 
Equipaments i l’ampliació de l’actualment existent, així com les connexions i infraestructures que s’hauran 
d’executar d’acord amb les previsions del Pla Director d’Infraestructures de Transport i del propi Pla director 
urbanístic.

V. Que el PDU entre d’altres determinacions,  delimita i ordena de forma detallada a nivell de planejament 
derivat, tres sectors d’interès supramunicipal destinats a activitats econòmiques (comercial, oficines, tecnològic, 
industrial), recreatiu   i serveis educatius i esportius :
- sector Torre Pardalera, en els municipis de Granollers i Montmeló,
- sector Can Guitet, en el municipis de Montmeló i Parets del Vallès,
-  i sector Can Riba-Can Ninou, en Granollers.

Es determina com a sistema d’actuació urbanística dels sectors d’interès supramunicipal: el de reparcel·lació, en 
la modalitat de cooperació, designant com a administració actuant d’aquests tres àmbits a l’Institut Català del 
Sòl, amb les competències que estableix l’article  23, 157bis.3 i 157.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

L’execució d’aquest sectors s’efectuarà dins dels 15 anys següents a l’entrada en vigor del PDU, i s’estableix la 
periodificació de les actuacions a portar a terme, si bé es preveu que qualsevol sector podrà executar-se abans 
del període establert si sorgeix l’oportunitat del seu desenvolupament anticipat en les condicions que fixa el 
present conveni, i atenent a la conveniència per raó de l’interès públic general .

VI. Que el PDU preveu que una part del percentatge de l’aprofitament urbanístic del sector de cessió obligatòria i 
gratuïta a l’Administració actuant pugui ser destinat, entre d’altres, a l’execució de una sèrie d’obres 
d’infraestructures  externes  als sectors amb la finalitat de fer econòmicament viable i competitiu el 
desenvolupament dels sectors que delimita i ordena i  d’intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu 
del sòl urbanitzat i facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics, finalitat establerta a l’article 160.5.c) del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme, sempre i quan es doni el supòsit que un cop 
s’hagin transmès i recaptats el actius de l’Administració actuant en aquests sectors aquesta hagi obtingut 
ingressos suficients per destinar-los a aquesta finalitat.

VII.Que el PDU estableix que s’haurà de constituir una Comissió Mixta de Seguiment Ambiental, abans d’iniciar 
el desenvolupament i execució del PDU del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya, amb la finalitat de vetllar 
per la concreció i compliment del seguiment ambiental .

Les funcions i organització d’aquesta Comissió Mixta de Seguiment AmbientalComissió Mixta de Seguiment AmbientalComissió Mixta de Seguiment AmbientalComissió Mixta de Seguiment Ambiental, seran les que s’estableixin en 
l’acta fundacional de la mateixa, preveient-se que una vegada finalitzada la gestió urbanística dels sectors 
d’interès supramunicipal, es determinarà els membres, forma, contingut i continuïtat de la Comissió.

VIII. Que és voluntat de les parts establir, mitjançant la signatura d’aquest conveni marc, les bases per al 
desenvolupament i l’execució de les determinacions del PDU per a l’ordenació del Circuit de 
Barcelona-Catalunya, amb el màxim consens i participació, que s’han fet palesos durant els treballs previs i 
posterior tramitació del Pla director.

Així doncs,  s’acorden pautes d’actuació directrius i s’assumeixen compromisos envers el desenvolupament 
sostenible del PDU, la comunicació i la promoció; a la vegada que s’incorporen compromisos concrets en relació 
amb l’execució de les infraestructures externes i la gestió dels sectors d’interès supramunicipal,  per tal de tenir 
una major nivell  de  compromís i participació de tots els agents  implicats en el desenvolupament del Pla 
director, facilitant així l’actuació de l’Incasòl , com a administració actuant.



47

De conformitat amb els anteriors antecedents , els senyors compareixents, tal com actuen,

ACORDENACORDENACORDENACORDEN

AAAA)))) OBJECTE DEL CONVENIOBJECTE DEL CONVENIOBJECTE DEL CONVENIOBJECTE DEL CONVENI

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Constitueix l’objecte del present conveni :
Establir el marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (a través del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, del Departament d’Empresa i Coneixement, i de l’Incasòl), l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament 
de Montmeló. l’Ajuntament de Parets del Vallès, el RACC i Circuits de Catalunya, SL, per al desenvolupament 
del Pla director urbanístic per a l’ordenació del Circuit de velocitat de Barcelona-Catalunya, amb el màxim 
consens i participació de les administracions i agents implicats .

Determinar els criteris per a  l’execució dels sectors d’interès supramunicipal, sector Torre Pardalera (de 
Granollers i Montmeló), sector Can Guitet (Montmeló i Parets del Vallès) i sector Can Riba-Can Ninou (de 
Granollers), així com de les altres actuacions previstes en dit pla director .

Establir les condicions necessàries  per aconseguir la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i 
paisatgístics de les actuacions i projectes del PDU en el territori i el seu entorn immediat .

Participar, en l’àmbit de les seves respectives competències, en el foment, la promoció i divulgació del sectors 
d’interès supramunicipal delimitats en el PDU, per a la captació d’inversió, element cabdal per al 
desenvolupament d’aquest planejament .

BBBB)))) ACORDS MARCACORDS MARCACORDS MARCACORDS MARC

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTICDESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTICDESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTICDESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC

SEGONSEGONSEGONSEGON....    L’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Montmeló, l’Ajuntament de Parets del Vallès i l’Incasòl, 
Administració actuant dels sectors d’interès supramunicipal del PDU del Circuit de velocitat de 
Barcelona-Catalunya, acorden que les determinacions del Pla director del Circuit de velocitat de 
Barcelona-Catalunya, s’executin amb la participació i consens de tots els que subscriuen aquest document,  en 
base al que s’estableix en aquest conveni i als acords que adopti al respecte la Comissió Executiva creada el 17 
d’abril de 2013.

Amb aquesta finalitat les parts signants es comprometen a donar compte i informar a la Comissió Executiva, de 
tots aquells actes i documents que en l’exercici de les respectives competències, redactin, promoguin o executin 
en matèria de comunicació, promoció, planejament i gestió urbanística.

COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVACOL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVACOL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVACOL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA

TERCERTERCERTERCERTERCER. El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Empresa i Coneixement, l’Incasòl, els 
Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, en el marc del present conveni col·laboraran per la 
consecució dels seus objectius i finalitats, especialment pel que fa a l’execució dels sectors d’interès 
supramunicipal Torre Pardalera, Can Guitet i Can Riba-Can Ninou delimitats i ordenats en el PDU per a 
l’ordenació del Circuit de velocitat de Barcelona -Catalunya.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Montmeló, l’Ajuntament de Parets del Vallès i 
l’Incasòl, tramitaran i aprovaran, si s’escau, els corresponents instruments urbanístics que puguin resultar 
necessaris per al desenvolupament del Pla director urbanístic del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya, i 
col·laboraran en l’obtenció de les diferents autoritzacions, que siguin necessàries , cadascú en el marc i de les 
seves competències, per tal de que es puguin desenvolupar dins de la programació prevista els esmentats 
sectors de Torre Pardalera, Can Guitet i Can Riba-Can Ninou.

APORTACIONS PER A LA MILLORA DELS VALORS URBANÍSTICSAPORTACIONS PER A LA MILLORA DELS VALORS URBANÍSTICSAPORTACIONS PER A LA MILLORA DELS VALORS URBANÍSTICSAPORTACIONS PER A LA MILLORA DELS VALORS URBANÍSTICS,,,,    PAISATGÍSTICS I AMBIENTALS APAISATGÍSTICS I AMBIENTALS APAISATGÍSTICS I AMBIENTALS APAISATGÍSTICS I AMBIENTALS A    
L’ÀMBIT DEL PDUL’ÀMBIT DEL PDUL’ÀMBIT DEL PDUL’ÀMBIT DEL PDU

QUARTQUARTQUARTQUART. El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Empresa i Coneixement, l’Incasòl, els 
Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, el RACC i Circuits de Catalunya, SL, acorden 
col·laborar amb la Comissió de Seguiment Ambiental que es constituirà en compliment de les determinacions del 
PDU, per tal d’aportar millores que puguin garantir els valors ambientals del territori i la integració del Circuit amb 
el seu entorn.

EXECUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES NO SECTORIALITZADESEXECUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES NO SECTORIALITZADESEXECUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES NO SECTORIALITZADESEXECUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES NO SECTORIALITZADES     
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CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Les infraestructures externes no imputables als sectors delimitats pel Pla director que, d’acord amb 
aquest, s’executin per l’Incasòl amb càrrec al 15% de l’aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta, es duran a 
terme, seguint l’ordre de prioritats establert pel Pla director , un cop transmesos i liquidats els actius resultants del 
citat aprofitament. En el cas que els ingressos obtinguts no permetin executar totes les obres, les parts es 
comprometen a cercar les fórmules de finançament necessàries per fer factible l’execució que preveu el Pla, i, si 
s’escau, formalitzaran la corresponent addenda a aquests conveni .

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ CONJUNTA EN L’ÀMBIT DEL PDUDIFUSIÓ I PROMOCIÓ CONJUNTA EN L’ÀMBIT DEL PDUDIFUSIÓ I PROMOCIÓ CONJUNTA EN L’ÀMBIT DEL PDUDIFUSIÓ I PROMOCIÓ CONJUNTA EN L’ÀMBIT DEL PDU

SISÈSISÈSISÈSISÈ.  El  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  el  Departament  d’Empresa  i Coneixement, l’Incasòl, els 
Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, el RACC i Circuits de Catalunya, SL, acorden portar a 
terme la comercialització  de les actuacions previstes en el PDU,  sota la direcció de la Comissió executiva 
creada el 17 d’abril de 2013, per tal que de forma unitària es capti la inversió necessària per al desenvolupament 
i activació del PDU.

Així mateix acorden  establir  un punt  d’informació/ promoció en l’espai que a tal efecte posarà a disposició 
Circuits de Catalunya, SL, a l’entorn de l’Edifici “La Moreneta”, dins de les instal·lacions del Circuit , a Montmeló . 

El RACC, sense perjudici de llur actuació com a membre actiu i soci de Circuits de Catalunya, S.L., en totes les 
actuacions descrites en el present conveni de comunicació intervindrà i aportarà els recursos que es considerin 
adients.

CCCC)))) PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA DELS SECTORS D’INTERÈS SUPRAMUNICIPALPLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA DELS SECTORS D’INTERÈS SUPRAMUNICIPALPLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA DELS SECTORS D’INTERÈS SUPRAMUNICIPALPLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA DELS SECTORS D’INTERÈS SUPRAMUNICIPAL

L’Incasòl, administració actuant, i els Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, amb relació a 
l’execució dels sectors d’interès supramunicipal delimitats i ordenats detalladament en el PDU , acorden:

Planejament derivatPlanejament derivatPlanejament derivatPlanejament derivat

SETÈSETÈSETÈSETÈ.  En els sectors d’interès supramunicipal Torre Pardalera, Can Guitet i Can Riba-Can Ninou, i d’acord amb 
l’article 83 de les Normes urbanístiques del PDU, es podrà redactar els PMU que concretin i detallin l’ordenació 
volumètrica i les condicions d’edificació d’aquests sectors amb caràcter previ a l’aprovació dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització, i sempre que es consideri oportú.

Despeses de redacció dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació dels sectors d’interès supramunicipalDespeses de redacció dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació dels sectors d’interès supramunicipalDespeses de redacció dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació dels sectors d’interès supramunicipalDespeses de redacció dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació dels sectors d’interès supramunicipal

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.  La redacció dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització dels sectors d’interès supramunicipal 
delimitats en el PDU que ha de formular i tramitar l’Incasòl com a administració actuant, es durà a terme, dins del 
marc de previsió de desenvolupament del PDU.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.  Els costos de redacció dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització dels sectors d’interès 
supramunicipal seran repercutits als propietaris d’aquests sectors, d’acord amb la legislació urbanística, 
mitjançant la liquidació de la corresponent quota d’urbanització .

Despeses d’urbanització i de gestióDespeses d’urbanització i de gestióDespeses d’urbanització i de gestióDespeses d’urbanització i de gestió

DESÈDESÈDESÈDESÈ.  Les obres d’urbanització dels sectors d’interès supramunicipal, seran les que es preveuran en els 
corresponents Projectes d’urbanització i, en el seu cas, en els projectes d’urbanització complementaris que 
tramiti l’Incasòl. Aquestes obres s’executaran per l’Incasòl, com administració actuant, garantint en tot moment  
la viabilitat econòmica dels diferents sectors d’interès supramunicipal i la qualitat de la urbanització, amb la 
incorporació de les mesures ambientals previstes en el PDU, i d’acord amb el que estableix l’article 137 de la 
normativa, els aspectes de millora que pugui aportar la Comissió Mixta de Seguiment Ambiental, en cas que es 
detecti que no s’assoleixen els objectius previstos .

ONZÈONZÈONZÈONZÈ.  Les despeses de gestió fruit de tot el procés de transformació urbanística que corresponguin a l’Incasòl 
com a administració actuant dels sectors d’interès supramunicipal, i les corresponents com a redactor dels 
projectes de reparcel·lació, i si s’escau, dels projectes de planejament i d’urbanització quan es redactin amb 
mitjans propis, seran les que resultin d’aplicar les Tarifes d’aquesta empresa pública, vigents en el moment de 
redactar-se els corresponents projectes de reparcel·lació, en concepte d’honoraris per la redacció dels 
instruments de gestió i de direcció de les obres d’urbanització, així com per les altres tasques compreses en el 
processos de transformació urbanística del sòl .

Els projectes d’urbanització, planejament o d’altres, que no es redactin per l’Incasòl, el cost de redacció 
imputable i repercutible als propietaris  dels sectors , serà el que resulti de la licitació i adjudicació dels projectes .
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En cap cas, els honoraris i despeses imputables pel conjunt de tasques compreses en el Procés de 
transformació urbanística del sòl d’aquests sectors, no superaran el previst pel concepte de Costos de gestió en 
el document d’Avaluació econòmica financera del Pla director urbanístic, que els xifra en un 15% dels costos 
totals de l’operació o sector.

Rescabalament de despeses de redacció del PDURescabalament de despeses de redacció del PDURescabalament de despeses de redacció del PDURescabalament de despeses de redacció del PDU

DOTZÈDOTZÈDOTZÈDOTZÈ.  Les despeses de redacció del pla director urbanístic seran imputables als sectors d’interès 
supramunicipal i es repercutiran en els corresponents projectes de reparcel·lació en el percentatge que els 
correspongui en base a l’aprofitament de cadascun dels sectors d’interès supramunicipal respecte al total del 
PDU.

TRETZÈTRETZÈTRETZÈTRETZÈ. A tal efecte, el cost de redacció i les despeses sufragades en la redacció del PDU per l’Incasòl, 
pels Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, RACC i Circuits de Catalunya, SL, seran imputats i 
repercutits per l’Administració actuant, en la part que correspongui segons  estableix l’Acorden anterior, en els 
projectes de reparcel·lació dels sectors d’interès supramunicipal Torre Pardalera, Can Guitet i Can Riba-Can 
Ninou. S’acompanya com a document Annex, la relació de despeses assumides per cadascuna de les 
administracions i entitats signants en la redacció del PDU .

Aquestes despeses repercutides en el corresponent instrument de gestió seran retornades als citats 
Ajuntaments, RACC, Circuit de Catalunya, SL i a l’Institut Català del Sòl, d’acord amb les despeses sufragades i 
un cop l’Administració actuant les hagi cobrat dels propietaris del sector en el gir de les corresponents quotes 
d’urbanització.

Recepció de l’obra d’urbanització executadaRecepció de l’obra d’urbanització executadaRecepció de l’obra d’urbanització executadaRecepció de l’obra d’urbanització executada

CATORZÈCATORZÈCATORZÈCATORZÈ. Els Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès es comprometen a rebre l’obra 
d’urbanització executada en els seus respectius termes municipals en l’execució dels sectors d’interès 
supramunicipal de Torre Pardalera, Can Guitet i Can Riba-Can Ninou, un cop acabades les obres per part  de 
l’Incasòl, d’acord amb el que estableix l’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament d’urbanisme.
En el cas que les obres s’executessin per fases, s’aplicarà la condició anterior a cadascuna de les mateixes, 
procedint únicament, a la recepció de les obres corresponents a la fase finalitzada .

Llicències de parcel·lacióLlicències de parcel·lacióLlicències de parcel·lacióLlicències de parcel·lació

QUINZÈQUINZÈQUINZÈQUINZÈ. En els supòsits de divisió o segregació de finques resultants dels projectes de reparcel·lació dels 
sectors d’interès supramunicipal, en la descripció de les quals s’hagi fet constar la possibilitat de divisió o 
segregació pretesa ajustada a les determinacions del planejament urbanístic que detalla l’ordenació del sòl i la 
parcel·lació, no es requerirà llicència de parcel·lació d’acord amb l’exempció prevista a l’article 25.1 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística .

DDDD)))) SUBVENCIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALSSUBVENCIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALSSUBVENCIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALSSUBVENCIÓ D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS

SETZÈSETZÈSETZÈSETZÈ.  Els Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, amb l’objecte de promocionar aquest tipus 
de sòl destinat a activitats econòmiques, i atès que l’Incasòl és una entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya que promou les actuacions necessàries per tal de permetre una utilització del sòl d’acord amb l’interès 
general i per a impedir l’especulació, es comprometen a establir una subvenció a favor de l’Incasòl equivalent a 
les despeses econòmiques que es puguin derivar dels impostos que graven els terrenys en aquests sectors 
mentre siguin propietat de l’Incasòl, i també per la quantia resultant de les  taxes a càrrec de l’Incasòl derivades 
de la tramitació administrativa d’expedients referents a l’execució dels sectors d’interès supramunicipal i de les 
actuacions d’execució directa previstes en el PDU plans especials urbanístics llicències de parcel·lació i/o 
declaració d’innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació .

EEEE)))) COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENICOMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENICOMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENICOMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI

DISSETÈDISSETÈDISSETÈDISSETÈ. Les parts signants d’aquest Conveni acorden no constituir cap comissió de seguiment  atès que ja 
existeix la Comissió executiva creada el 17 d’abril de 2013, en la qual acorden que s’integri el Departament 
d’Empresa i Coneixement.
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Correspondrà a aquesta Comissió executiva, si així ho acorda i sens perjudici de les competències que 
corresponguin a les administracions i entitats que l’integren :
- Aprovar i proposar  directrius per a l’execució de les determinacions del PDU incorporant, si s’escau, millores 

a les propostes urbanístiques d’ordenació, ambientals, paisatgístiques i de connectivitat social que estableix 
el PDU.

- Establir criteris o promoure accions conjuntes o per sectors, pel foment de l’activitat econòmica en l’àmbit del 
PDU i donar les directrius per a la comercialització dels terrenys resultants del procés urbanístic .

- Elaborar els calendaris d’execució de cadascun dels sectors  i de les tasques previstes per al 
desenvolupament de l’actuació.

- Participar en la forma que es determini en els treballs de redacció dels instruments de desenvolupament dels 
sectors d’interès supramunicipal del PDU del Circuit de velocitat de Barcelona-Catalunya, i dels instruments 
de gestió i urbanització, així com en l’execució de l’obra d’urbanitzadora .

- Efectuar els suggeriments que es considerin oportuns , i informar  amb relació al contingut dels instruments de 
planejament, de gestió i d’urbanització.

- Acordar la creació de comissions de treball de caràcter informatiu i/o tècnic per als treballs necessaris per la 
redacció i tramitació, dels instruments de gestió, d’urbanització i per temes específics; així com la fixació de 
les normes de funcionament d’aquests grups de treball .

- Fer el seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits .
- Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment de les obligacions derivades 

d’aquest conveni.
- Qualsevol altre que sorgeix i s’acordi en el si de la Comissió .

FFFF)))) VIGÈNCIAVIGÈNCIAVIGÈNCIAVIGÈNCIA

DIVUITÈDIVUITÈDIVUITÈDIVUITÈ. El present conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura, fins que 
finalitzi el desenvolupament del PDU del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya, que comprèn l’execució 
urbanística del sector Torre Pardalera (en els termes municipals de Granollers i Montmeló), sector Can Ninou (en 
el terme de Montmeló i Parets del Vallès), sector Can Riba- Can Ninou (en Granollers), així com les altres 
actuacions previstes, sectorials o no, en aquest planejament.

DINOVÈDINOVÈDINOVÈDINOVÈ. Per al desenvolupament d’aquest Conveni es podran signar les addendes al mateix que les parts 
considerin necessàries, o nous convenis per a la determinació i fixació de nous objectius a assolir en el 
desenvolupament del PDU que afectin al total àmbit d’aquest planejament o en àmbits concrets .

GGGG)))) EXTINCIÓEXTINCIÓEXTINCIÓEXTINCIÓ

VINTÈVINTÈVINTÈVINTÈ  A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada del present 
conveni:
(i) la resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen ;
(ii) el compliment del seu objecte;
(iii) la invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits de forma o 

els requisits de caràcter material, declarada judicialment.
(iv) la impossibilitat esdevinguda de complir-lo, per raons materials o legals.

HHHH)))) CONFORMITAT DE LES PARTS I VALIDESACONFORMITAT DE LES PARTS I VALIDESACONFORMITAT DE LES PARTS I VALIDESACONFORMITAT DE LES PARTS I VALIDESA

VINTVINTVINTVINT----IIII----UNÈUNÈUNÈUNÈ. Les persones signants, tal com actuen, mostren la seva plena conformitat amb el contingut 
d’aquest conveni, aprovant tots els seus punts, i obligant-se recíprocament al seu compliment.

Aquest conveni ha estat aprovat pel ple de l’Ajuntament de Granollers   en data     segons certificat emès per la 
Secretària de data     de l’Ajuntament esmentat; pel ple de l’Ajuntament de Montmeló de data segons  certificat  
emès  per  la  Secretària  de  data,  i  pel  ple  de l’Ajuntament de Parets del Vallès en data segons certificat emès 
per la Secretària de data. També ha estat aprovat pel Consell de Direcció de l’Incasòl en data  .

IIII)))) INFORMACIÓ PÚBLICA I PUBLICITATINFORMACIÓ PÚBLICA I PUBLICITATINFORMACIÓ PÚBLICA I PUBLICITATINFORMACIÓ PÚBLICA I PUBLICITAT

VINTVINTVINTVINT----IIII----DOSÈDOSÈDOSÈDOSÈ. En compliment de la prescripció establerta a l’article 104 del Text refós de la Llei d’urbanisme, les 
parts signatàries deixen constància de les mesures de publicitat del present conveni: aquest conveni s’integrarà 
en la documentació dels instruments de gestió als quals fa referència; així mateix, se sotmetrà per part de 
l'Incasòl al tràmit específic d’informació pública, per un termini d’un mes; un cop signat, podrà ser consultat 
públicament mitjançant consulta presencial a l’Institut Català del Sòl i a les seus dels Departaments de Territori i 
Sostenibilitat i d’Empresa i Coneixement, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Montmeló i l’Ajuntament de 
Parets del Vallès,  amb possibilitat d’obtenir-ne còpia; i, finalment, serà tramès al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (en el termini d’un mes a comptar des de la seva signatura)  per tal 
que sigui inserit en la secció de convenis urbanístics del Registre de planejament urbanístic .
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D’acord amb els articles 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, aquest conveni serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
es trametrà al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat per tal que sigui publicat a la 
seva web, que és accessible des del Portal de Transparència, així com en els portals de transparència de les 
demes administracions signants d’aquest conveni .

En la publicació en el DOGC es farà constar la data de l’aprovació del conveni pel Consell de Direcció de 
l’Incasòl, la data en la qual es va donar compte del mateix al Consell d’Administració de l’Incasòl, i la data de la 
seva signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre consta publicat en els abans 
esmentats portals de la transparència .

JJJJ)))) JURISDICCIÓJURISDICCIÓJURISDICCIÓJURISDICCIÓ

VINTVINTVINTVINT----IIII----TRESÈTRESÈTRESÈTRESÈ. Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la 
interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si escau, a la via judicial. Per qualsevol 
qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i el compliment d’aquest conveni, les parts 
se sotmetran expressament a l’ordre jurisdiccional contenciós -administratiu de Barcelona, renunciant a qualsevol 
fur que els hi pogués correspondre.

I per tal que consti, i en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni en vuit exemplars i a un 
sol efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament .

Annex al Conveni marc

RELACIÓ DE DESPESES DE REDACCIÓ DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITATRELACIÓ DE DESPESES DE REDACCIÓ DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITATRELACIÓ DE DESPESES DE REDACCIÓ DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITATRELACIÓ DE DESPESES DE REDACCIÓ DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITAT    
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA ----CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA

Les despeses de redacció del Pla director urbanístic d’ordenació del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya, 
són les que es relacionen a continuació :

Honoraris redacció del PDU d'Ordenació  del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya d'acord amb les Tarifes de 
l'Incasòl aprovades pel Consell d'Administració de 28 d'abril de 2016 (refós i actualització  de les Tarifes 
aprovades pel Consell d'Administració de 11 de desembre de 2013)
Total honorarisTotal honorarisTotal honorarisTotal honoraris     572.654572.654572.654572.654 ,,,,54545454    €€€€

Aquests honoraris inclouen les factures assumides pels Ajuntaments de Granollers, Montmeló, Parets del Vallès, 
el RACC i Circuits de Catalunya, SL.:

Redactor Administració o entitat Import
(sense IVA)

Estudi d’avaluació 
d’impacte sobre el 
patrimoni cultural

Àtics, SL Ajuntament de Granollers 5. 475, 00 €

Documents Avaluació 
Ambiental Estratègic del 
PDU

ADEDMA Ajuntament de
Montmeló 12. 000, 00 €

Avaluació econòmica i 
financera i Informe de 
sostenibilitat econòmica

Gabinet d’Estudis Econòmics Ajuntament de
Parets del Vallès 13. 884, 00 €

Estudi d’avaluació de 
mobilitat generada DOYMO, SA RACC 27. 965, 65 €

Estudi d’impacte acústic ICR, Ingeniería para el Control del Ruido, 
SL Circuits de Catalunya, SL 5.459,69 €

TotalTotalTotalTotal 64646464....784784784784,,,,34343434    €€€€

Barcelona,   de    2016"

SegonSegonSegonSegon:::: Establir que la provisió de despeses prevista a l'acord setzè restarà condicionada a la 
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disponibilitat pressupostària i als corresponents acords municipals .

TercerTercerTercerTercer :::: Facultar a l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del 
conveni a què fa referència l'acord anterior.  Una vegada subscrit, s'informarà de la signatura del 
conveni al Registre de Convenis de la Generalitat , de conformitat amb la disposició addicional  9a de la 
Llei 19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

QuartQuartQuartQuart:::: Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament 
d’Empresa i Coneixement, als ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, a l’Incasol, al 
RACC i a Circuits de Catalunya SL, i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

Alcalde: Moltes gràcies per la presentació del Conveni, la regidora d'urbanisme senyora Mònica 
Oliveres, endavant. 

Sra. Oliveres: Bona nit i gràcies Alcalde. En principi, tal com anunciava la secretària a la lectura prèvia 
de l'acord que portem a Ple, posem a la consideració del Ple el conveni marc de col·laboració subscrit 
entre tres administracions: el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
impulsora del pla urbanístic del circuit; l'Incasol i Circuits de Catalunya. En principi, com recordareu, el 
pla director urbanístic del circuit va quedar aprovat l'any 2016, el gener del 2016 després de 4 anys de 
tramitació urbanística, de fet la voluntat inicial del pla urbanístic del circuit s 'enceta l'any 2008, per tant, 
parlem d'un procés dilatat de transformació del voltant, del perímetre del circuit de Montmeló. Hi 
aquest conveni marc es subscriu entre totes aquestes administracions bàsicament perquè es un pla 
director que entranya un abast territori gran, per tant, la supramunicipalitat de la iniciativa, es un pla 
director que abasta mes enllà del terme municipal de Granollers, 3 termes mes, per tant, es un 
planejament complex, sobretot quan ha quedat aprovat, cosa que va passar el gener del 2016, com 
deia encara no fa una any i s'ha d'avançar cap al seu desenvolupament; en tot cas, el conveni que 
posem a consideració del Ple el que fa es establir aquest marc de col·laboració entre administracions 
que es presidit sobretot pels principis de cooperació i col·laboració entre administracions que ha de 
presidir qualsevol lògicament vinculació i participació col·lectiva  en temes de tant abast i tant 
transcendència i el que especialment es regular tres sectors urbanístics al voltant del circuit que tenen 
aquest interès supramunicipal, perquè son dos d'ells en terrenys de dos ajuntaments i un d'ells 
exclusivament de Granollers; estem parlant del sector de torre Pardalera, del sector de can Riba can 
Ninou i del sector de can Guitet, aquest queda la costat de Parets i de Montmeló.

Per tant aquest conveni marc estableix els mecanismes que a partir d'ara es posaran en marxa per tal 
de desenvolupar el projecte urbanístic i treballa amb un horitzó de 15 anys, defineix les actuacions en 
aquest marc de pla d'etapes i defineix quines actuacions presumiblement, es podrien realitzar en els 
primers 5 anys, quines es podrien o s'haurien de realitzar en els següents 10 anys i quines finalment 
acabarien, si realment s'assoleix objectiu de captar activitat econòmica al voltant del circuit, amb 
referiré que era un dels objectius principals del Pla director urbanístic del Circuit de Catalunya, doncs 
acabaria l'horitzó aquest dels 15 anys per tant al 2030, en tot cas aquest tres sectors es desenvolupen 
per cooperació, vol dir que la iniciativa es de l'administració promotora del planejament en aquest cas 
la Generalitat de Catalunya, a traves d'un empresa pública que es l'Incasol i a partir d'aquí atès que 
durant la redacció del planejament ja va quedar aprovat, es va crear una comissió executiva de 
seguiment del pla; aquesta comissió executiva prosseguira, però a més a més s'afegeixen altres 
organismes o comissions de control en aquest cas, una comissió mixta de seguiment ambiental, això 
es un aspecte bastant poc habitual del planejament urbanístic si que es molt habitual que hi hagin 
comissions de seguiment ambiental amb els projectes que tenen a veure amb l'arribada 
d'infraestructures al territori es el cas de l'AVE, infraestructures de mobilitat, però no tant de 
planejament urbanístic, per tant es un aspecte que considerem important perquè permetrà analitzar tot 



53

una serie d'aspectes sobretot d'integració dels diferents edificis en els diferents sector en el que es la 
topografia i el paisatge circumdant, l'ordenació de volums de l'edificació i tot una serie d'aspectes que 
lògicament s'han d'anar perfilant que estan establerts d'alguna manera en el pla director però que 
s'han d'acabar de concretar amb el planejament que s'haurà d'aprovar de manera successiva. Com 
que el pla director urbanístic del circuit el que pretenia es que una infraestructura ja existent en el 
territori i que fa més de 25 anys que ja te una petjada molt concreta que es concreta amb unes 130 
hectàrees d'ocupació de sòl, d'alguna manera reverteixi més positivament en el territori immediat i no 
estrictament amb la dinàmica doncs que es molt forta en l'interior del seu sí, però es una dinàmica 
força autònoma sinó que es relacioni, per tant, reverteixi més positivament en l'entorn, el que pretén la 
comissió de seguiment ambiental i també el planejament derivat que s'ha de produït es perfilar totes 
aquestes actuacions.

En tot cas, els 3 ajuntaments han treballat en la redacció d'aquest conveni s'han establert una serie de 
condicions, l'Ajuntament de Granollers va posar molt èmfasi en què més enllà, el que volia dir, es que 
el pla director urbanístic va bastant a un nivell que no es tampoc excessivament habitual en el 
planejament director, perquè es perfila per captar inversions i tenir aquesta repercussió positiva en 
l'entorn immediat del circuit, doncs es veuria un cert grau de flexibilitat, en tot cas de l'Ajuntament de 
Granollers hem posat molt èmfasi en que cal treballar el planejament derivat per tenir un major grau 
de control, això s'ha explicat a la comissió informativa, creiem que es molt important que hi hagui 
aquests documents entremitjos entre el planejament general i els projectes d'edificació que permetin 
assegurar els aspectes que abans ressaltava la integració paisatgística, tot una sèrie de concrecions i 
detalls i més abast del que es habitual en el planejament director , doncs es difícil d'assegurar, per tant, 
a partir d'ara s'ha, d'alguna manera, convocar aquesta comissió de seguiment mediambiental i s'haurà 
d'avançar en el desenvolupament dels diferents sectors. El conveni de gestió del pla director preveu 
que el 15% de l'aprofitament urbanístic de cada un dels sectors es reinverteixi en petites 
infraestructures que han d'ajudar també a la millora  de les connexions, en cotxe, però també per 
superar les barreres que existeixen per les infraestructures d'alta capacitat al voltant del circuit, doncs, 
que aquestes infraestructures es puguin fer son petites infraestructures que milloren la connexió al 
voltant del circuit que no estan imputades a cap dels sectors però que s'hauran de poder suportar i 
pagar en aquest cas a partir d'aquest 15% de l'aprofitament dels diferents àmbits. En principi haureu 
llegit o hem comentat a la comissió informativa, en principi aquests son els aspectes que bàsicament 
regula aquest conveni, que insistiré, es el conveni que ha de permetre desplegar l'estratègia posterior 
de un planejament director que es va aprovar després d'aquests 4 anys de tramitació i que, en tot cas, 
al 2016 va aprovar-se per generar aquest escenari nou al voltant del circuit, ha de ser una 
infraestructura com deia existent i en principi estrictament intramurs, en el sentit de generar una certa 
activitat al seu voltant que permeti relacionar-se d'una nova manera a l'entorn circumdant, ho deixo 
aquí i amb el torn de paraules seguim l'aprovació d'aquest conveni. 

Alcalde: Molt be, moltes gràcies. Ara obrim el torn d'intervencions; per part del P.P. no intervenen?; 
per part de CUP, senyor. Navarro, té la paraula.   

Sr. Navarro: Miraré d'anar directe però voldríem fer unes quantes apreciacions al respecte. En primer 
lloc, voldria fer unes consideracions inicials, ahir parlàvem amb l'Alcalde i amb la regidora dels 
conceptes dels quals parlem, corregim o si ho creuen convenient em corregeixen, parlem d'un 
projecte que son 574 hectàrees, això vol dir pels que ens agrada el futbol, mes de 1100 camps de 
futbol, parlem d'un projecte d'un macro projecte que afecte moltíssim, un altre cop ho tornem a dir, a la 
ciutat de Granollers i, com diu la regidora, la setmana passada per sorpresa se'ns va comunicar que hi 
havia aquest conveni, ho dic perquè des del mes de gener nosaltres entenem que hagués estat bé 
informar i més si veiem que en el conveni ja hi ha contractacions assumides per part dels diferents 
actors dels ajuntaments, el nostre, el RACC i Circuits de Catalunya. A partir d'aquestes consideracions 
fem una valoració, ens preocupa el conveni donat que ens preocupa el PDU i es l'eina que utilitzen 
vostès per desenvolupar-lo, torno a dir-ho sense cap informació prèvia excepte la de la comissió 
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anterior, i en aquesta valoració que fem nosaltres, primer, ens preocupa que s'incorpori el 
departament d'empresa per fer de comercial i de captador de fons, veiem una operació que el que es 
tracte es  buscar noves inversions, noves inversions industrials ? , on es tracta de generar per 
nosaltres una nova bombolla; creiem que caldria prèviament un treball sobre la reindustrialització del 
nostre territori, hauríem de saber o voldríem saber, ho formularem d'alguna manera, perquè se'ns 
respongui,  quantes naus buides hi ha als polígons industrials per crear-ne de nous? a Granollers, a 
Parets a Montmeló, al conjunt del Vallès; quants metres quadrats de sòl ocupen aquestes naus 
buides? quan ens estan tancant  empreses i trobem molts espais desocupats el que  fem es ocupar un 
nou espai sense haver ocupat aquests anteriorment, podem quantificar el nombre exacte de metres 
quadrats de sòl industrial programat que resta per urbanitzar?. Cal sense que hi hagui prèviament una 
demanda d'ocupació del sòl industrial fer aquest macro projecte i el venem d'aquesta manera que 
l'estem venen, per nosaltres totalment innecessari i altament preocupant pels problemes que genera a 
l'entorn e Granollers, problemes dels quals anem parlant sovint, ahir en el consell de medi ambient, 
temes de mobilitat, etc.. que no ens diuen com resoldran.

En tot cas, plantegem-nos si hauria una possibilitat de reindustrialització, no de generar nous espais 
pel motor, volem recordar que polígons com el de can Català o can Gordi es van fer amb aquest 
objectiu i voldríem saber quin percentatge d'aquests sectors està ocupat per industria del motor. 
També pel que fa a les qüestions més tècniques del conveni voldríem saber com es que l'execució de 
les infraestructures es fa amb el 15% dels aprofitaments; es diu, en cas de no ser suficient, totes les 
parts es comprometen a cercar inversors, es a dir, tema comercials, ara ens anirem ofertant a veure si 
el nostre sòl l'ocupa algú, totes les parts es comprometen a fer de promotors immobiliaris, ens 
comprometem a subvencionar els impostos i les taxes dels sectors propietat de l'Incasol i com deia 
abans incorporem el departament d'empresa i coneixement amb objectiu de promoure accions 
conjuntes o amb els sectors pel foment de l'activitat econòmica i donar directrius per a la 
comercialització dels terrenys resultants del procés urbanístic . Ens trobem també amb una última cosa 
que ens preocupa i a la vegada fa que veiem que arguments que hem utilitzat siguin considerats pel 
Govern, clar ara tenim una comissió mixta de seguiment ambiental serà que els preocupa... serà que 
hi ha una afectació perquè fins ara deien que no, que això eren vegenades nostres o de la plataforma, 
no ens vendreu la moto, donat que hi ha uns riscos ambientals i entenem nosaltres que hi eren i molt 
greus es crea aquesta comissió mixta, bé, el que passa es que no podrem actuar sobre un projecte 
que tenen vostès tant ben definit amb el Govern, i amb la Llei òmnibus que els hi permet. També ens 
preocupa l'annex del conveni, a petició del nostre grup van incorporar vostès a l'expedient un informe 
de tràmit en lloc d'una justificació econòmica de les despeses, que sàpiga la ciutadania, que en aquest 
moments, aquestes, les despeses sumen 572.654,54 euros, i en aquesta, hem de dir que hi ha 
factures que se'ns ha donat coneixement donada la nostra insistència per valor de 64.000 euros, sobre 
això es preocupant una de les factures presentada per Circuits de Catalunya. Circuits de Catalunya 
encarrega a una empresa la redacció de l'estudi d'impacte acústic, quan la molèstia que tenim 
acústica a la ciutat i a la comarca ve precisament del circuit, es com si davant les molèsties que 
genera una discoteca fos la discoteca qui encarregues l'estudi sobre aquestes molèsties, nosaltres en 
aquí no veiem caps ni peus, home siguem una miqueta més coherents i donat que som professionals 
fem-ho d'una manera més correcta. També a l'annexa hi ha una despesa ja realitzada per part de 
l'Ajuntament de Granollers pel valor de 5.475 euros, quan i amb valor de quin conveni es distribueix 
aquestes despeses que ja estan fetes, tot això son coses que donat que la setmana passada es va 
presentar aquest conveni no hem tingut temps de treballar; aquesta es la participació que ens ofereix 
el Govern de la ciutat, per tant nosaltres votem en contra d'un conveni que es tardà, que justifica una 
operació per nosaltres especulativa que ens porta cap al Silverstone vallesà i no voldria deixar de 
recordar un projecte del sr. Manel Bustos, suposo que els sona del partit socialista, quan plantejava a 
Sabadell el projecte de l'atalús vallesana, que es va quedar en un IKEA geganter, a veure cap a on 
acabarà aquest projecte, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans..., per part d'Esquerra Republicana, endavant. 
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Sr. Mur: Gràcies Alcalde; en tot cas la postura del nostre grup i dels companys nostres arreu dels 
municipis diguem afectats per aquest director urbanístic es la mateixa, es la d'una abstenció en tant 
que si be valorem positivament algunes de les actuacions hi ha d'altres amb les que no hi estarem 
d'acord. Ja sabem que avui només havíem d'aprovar o no una signatura d'un conveni, però aprovar 
aquest conveni implica que a partir d'aquí s'executaran una serie d'actuacions de les quals, jo en 
principi voldria dubtar de que reverteixin positivament a la ciutat de Granollers, en tot cas algunes 
d'aquestes, entenc que algunes d'altres poder si, però hi han accions de les que si més no se'ns han 
explicat que contempla aquest pla director urbanístic, com la ubicació de determinats comerços, com 
la construcció de determinats hotels, que entenem que no seran massa positius per els sectors 
econòmics que es dediquen a aquests temes per la ciutat de Granollers, Per altra banda considerem 
que la manera en que s'ha fet aquest pla director urbanístic tampoc respon a la nostra manera 
d'entendre, com es fan les coses, i en aquí ens sembla que prèviament hi hagues d'haver-hi un pla 
estratègic del Circuit de Catalunya, que  precisament avalues els diferents sectors que  hi estan lligats, 
i una mica lligat, amb el que deien els companys de la CUP no valores que es el que tenim al costat i 
que es el que hem de re-aprofitar i que es cap on hem d'anar i que en aquest pla estratègic no només 
intervinguessin els representants municipals que, efectivament els municipis afectats que es 
necessari que hi siguin, sinó que també que s'impliquessin les cambres de comerç, les associacions 
empresarials, els sindicats, els partits  i, perquè no, una representació ciutadana a través 
d'organitzacions o col·lectius que poguessin expressar, en tot cas, la seva visió de tot plegat, perquè 
tot el que farem en aquest entorn afecta a moltíssima gent i, per tant, aquesta gent també ha de poder 
dir les coses que hi veu, no?... per això el nostre grup  no pot donar suport aquest pla director sense 
l'elaboració d'aquest pla estratègic previ que estigues consensuat amb entitats i associacions que 
estiguin implicades amb aquest projecte. Entenem que aquest pla estratègic hauria de ser 
principalment una promoció econòmica de la regió metropolitana, hauria de comptar amb el 
creixement d'aquesta zona i no diguem vincular-se exclusivament a l'espai que ocuparà o ocupa el 
Circuit de Catalunya.

Finalment i per tancar el debat nostre, insistir en el que em sembla que avui ha estat, diguem-ne un 
denominador comú, que es aquest esborrany es presenta la setmana passada, aquest esborrany de 
conveni i, per tant, la capacitat dels grups que estem a l'oposició que tenen el temps que tenen per 
dedicar-se aquests temes, m'agradaria,... això no ho diem mai, però tenim el temps que tenim que es 
molt diferent del que tenen l'equip de Govern; amb un esborrany que ens arriba la setmana passada 
difícilment el podem treballar més a fons del que hem fet, per tant, el nostre posicionament es més 
genèric i potser no tant concret, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència no hi ha intervenció, per part del grup socialista.  

Sr. Terrades: Ara no entraré si els camps de futbol son de mides, mesures reglamentaries ; jo crec 
que es una mica menys del que vostè deia, en tot cas siguin els que siguin, una mes o menys, les 
mides dels camps de futbol son una mica més grans d'aquests càlculs... com a mínim la meitat 
d'aquest camps de futbol, es a dir, la meitat de les 574 hectàrees, son sòl lliure de qualsevol tipus 
d'ocupació, amb algunes mesures urbanístiques que fins i tot el pla d'ordenació urbanística municipal 
de Granollers actualment vigent, ja les protegia,i amb aquest pla director urbanístic encara les 
protegiran més, i permetran algunes de les actuacions per incorporar-se en aquesta xarxa que hem 
creat al voltant del riu Congost. D'aquestes 574 hectàrees, la meitat no estan al nostre terme 
municipal, estan en altres ciutats; aquí hi ha una divisió profunda entre la seva opinió i la nostra opinió, 
i no es que jo li vulgui vendre la moto a vostè, però tampoc deixo que me la vengui vostè a mi, des del 
nostre punt de vista això es una oportunitat econòmica, no només per Granollers, pel Vallès Oriental i 
per Catalunya. I volia acabar amb una cosa que vostè a dit que no acabaré, li dic ara, miri doncs no li 
faria cap fàstic que aquest entorn, fins i tot una mica més ampli, no necessàriament ha d'estar tot 
ubicat aquí, algunes activitats poden estar ubicades en alguns dels polígons industrials que tenim a la 
comarca, ja m'agradaria que això fos el Silverstone català, perquè voldria dir que empreses 
tecnològiques d'alt nivell, encara que estiguin vinculades al mon del motor, estarien ubicades aquí, i jo 
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a les empreses tecnològiques amb treballs qualificats, com les que hi han a Silverstone, doncs no li 
faré fàstic, eh?; es més, això que vostè troba tant estrany que hi hagi un paper actiu del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria d'empresa i coneixement, doncs es un dels temes 
que alguns hem reclamat continuadament al Govern i sobretot al Conseller d'Empreses i 
Coneixement, que s'impliqui en aquest tema, perquè el Conseller de Política Territorial que es el que 
va impulsar el Pla director urbanístic, es veritat que amb un altre Govern, i es veritat que l'actual, 
també el recolza, està acabant de tancar el serrells que faltaven, doncs els temes urbanístics estan 
acotats, es veritat que s'han de treballar, però necessitem una implicació més directa des del nostre 
punt de vista, cosa que s'ha fet i que el Govern està en aquesta línia, d'implicar-si activament el 
Govern de la Generalitat, justament per anar a la línia aquesta que jo li manifestava que vostè no li 
agradava. 

El fet d'introduir en aquest conveni que algunes de les figures urbanístiques s'hauran de desenvolupar 
a traves de plans de millora urbana, com deia la regidora, el que permet es una intervenció més gran 
de les administracions locals del territori, cosa que no teníem dubtes, però perquè com que no hi ha 
res a amagar, malgrat la insistència d'alguns de vostès, com que no hi ha res a amagar, justament per 
això hem fet que els plans.. les eines urbanístiques es desenvolupin a traves de plans de millora 
urbana, que hi hagi una comissió de seguiment ambiental que pugui fer públic els seus treballs i els 
seus resultats, perquè li torno a repetir, no hi ha res a amagar en aquest projecte i li dic allò amb 
somriure i amb amabilitat, es que no volem que es vengui la moto a ningú, vostès tampoc, i pel que fa 
a les infraestructures creiem molt adequat que aquest 15% d'aprofitament urbanístic no sigui l'Incasol 
qui l'acabi gestionant sinó que es reinverteixin justament per recosir el territori d'aquestes 
infraestructures, que estan passant pel Vallés Oriental, per Granollers, per Montmeló i per Parets, i 
que el fet de reinvertir amb infraestructures que recosint aquest territori ens a sembla perfecte. El 
polígon de cal Gordi i el Català no estava pensant per activitats lligades amb una mútua del consorci 
de la zona Franca, que en el seu moment no va atendre alguns requeriments dels ajuntaments del 
territori, va tirar milles, recordo l'any, el 96, no se si els hi sone, quan hi va haver a Espanya el canvi 
de responsabilitat a la zona Franca i el que estaven interessats era en patrimonialitzar aquest sòl com 
més aviat millor. Nosaltres el que volem justament es que les activitats que s'han de desenvolupar en 
aquest entorn, estiguin lligades al que vostès ja coneixen.

I un tema, això dels costos l'annex aquest que vostè parlava; l'Ajuntament s'ha fet càrrec com d'altres 
administracions s'han fet càrrec en altres treballs, en aquest pla director urbanístic, es dels treballs o 
de les despeses arqueològiques que s'han hagut de fer en tot aquest entorn, per tal de veure que no hi 
hagues cap tipus de restes arqueològiques que calgués preservar. Aquest estudis, aquests treballs 
que s'han fet de moment no ens indiquen que hi hagi cap resta arqueològica, aquestes son les 
despeses que l'Ajuntament de Granollers ha assumit, com qualsevol pla director que s'han de fer 
estudis ambiental de mobilitat, etc.. també arqueològics i que l'administració ha anat assumint, en el 
moment de la redacció inicial del pla redactor un seguit de despeses, però li torno a repetir, el nostre 
punt de vista, aquesta es una oportunitat per Granollers, pel Vallès Oriental i per Catalunya.

Alcalde: Moltes gràcies per fer la replica d'aquest primer torn, té la paraula la regidora d'urbanisme, 
endavant. 

Sra. Oliveres: Moltes gràcies sr. Alcalde. En relació a les intervencions dels grups, en primer lloc de la 
Crida per Granollers, CUP, parlàveu de 500  hectàrees, a veure, el planejament director pretén 
aquesta escala d'abast i inclou sectors que no son estrictament l'àmbit perimetral del circuit en el qual 
es construirà aquesta nova activitat i aquesta nova edificació, inclou sectors que ja estan dins del 
planejament i, fins i tot, en algun cas que ja son una realitat, es a dir, el polígon de can Gordi el Català 
està inclòs en aquestes 500 hectàrees, les 150 hectàrees que es important sobre el territori de 
l'ocupació del circuit, també estan incloses en aquestes 500 hectàrees, un sector que es el 125 per 
desenvolupar, on ara mateix, tots per situant-se, hi ha la Brentag i Autolive, també forma part 
d'aquestes 500 hectàrees; per tant, segons com donem els números realment un pot pensar que 
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poden donar un cert joc o un cert resultat amb termes analítics però també propiciar un anàlisi "auto 
prou curos"; per tant, m'agradaria posar sobre la taula una altra xifra 67,2 hectàrees, per tant 67.000 
metres quadrats es exactament l'àmbit i l'extensió dels sectors nous que estan al terme de Granollers i 
de fet aquí i sumem un àmbit que ja està d'alguna manera que es zona urbanitzable, que tampoc no es 
transforma, l'únic que hi ha es una nova previsió d'usos lligats a l'interès públic.

El tema de l'industria, realment  en el terme de Granollers el que hi ha es injecció d 'activitat de serveis, 
ho sigui serveis, equipaments i aquestes infraestructures que han de relligar algunes passants i 
d'interès generals que estan previstes en el pla director d 'infraestructures i, per tant, poc tenen a veure 
en l'entorn immediat del Circuit i més enllà de l'impacte que genera, però com deia petites 
infraestructures que si que han d'ajudar a cosir i per tant a solucionar i a curar alguna barrera i alguna 
cicatriu, que la tenen al territori des de fa molts, molts anys. Llavors el tema de les factures, a veure jo 
insistiré amb el següent, el pla director urbanístic del circuit es va aprovar el 16 de gener de 2016, no 
l'estem posant ara a consideració del ple, malgrat serà molt interessant i lògicament caldrà fer-ho a 
parlar-ne una i una altre vegada i es la nostra voluntat  de poder-ho fer, però com a document 
urbanístic va quedar aprovat ja fa no arriba a un any però després de la tramitació que deia de  més de 
4 anys. En aquesta tramitació els documents urbanístics ja inclouen tot una sèrie de documents de 
caràcter ambiental i anàlisis i que es va fe una sèrie de consideracions en relació al tema 
mediambiental, no es una preocupació que neixi ara, ni per que vostès hagin posat sobre la taula 
alguns elements, el que si portem avui a ple es el conveni que d'alguna manera regula la relació entre 
administracions actuants, per tant, no es l'estratègia de desplegaments sinó de relació entre aquestes 
administracions, tres ajuntaments i dos departaments d'una administració autonòmica en aquest cas 
la Generalitat de Catalunya que promou i desenvolupa de manera evident i primordial aquest 
planejament, perquè no es una qüestió fàcil, tots sabem de la dificultat de tirar endavant determinades 
iniciatives i quan la iniciativa es compartida i per tres o quatre administracions, com es el cas, 
l'empresa que està portant, qui lidera el dia a dia del circuit per dir-ho d'alguna manera i el RACC que 
va fer d'impulsor del circuit l'any 1991, en la seva primera arribada en el territori de la comarca, per 
tant, no se sotmet el pla a consideració, la preocupació mediambiental en relació a aquest pla director 
pretén no es nova, però malgrat això les administracions actuants tenen clar que hi ha un tema que es 
tan urbanístic com mediambiental, que es la voluntat de seguir tot el planejament que s'ha de seguir 
redactant i del qual tindrem molta ocasió de parlar i de fer-ho amb aquest major control que també 
esmentava el portaveu, per tant, el conveni sinó s'ha posat en consideració de l'oposició abans, ho 
vaig explicar a la informativa, es perquè de la dificultat de posar d'acord diverses administracions, fins 
fa poques setmanes encara s'estaven ultimant els detalls de redacció i no sembla adequat previ acord 
els acords intervinents en primera instancia, de sotmetrà a consideració un document que no està 
tancat i que en el fons l'únic que fa es posar una mica mes blanc sobre negre coses que estan ja 
determinades i que venen determinades pel mateix pla director; insistim, va quedar aprovat per 
resolució el Conseller de Política Territorial ja fa pràcticament aquest any que deia i pel que fa la 
participació no ens fa cap nosa tot  el contrari n'hi la volen obviar, només faltaria, es la nostra voluntat 
de seguir en el desenvolupament d'aquest pla conjuntament amb tots vosaltres i per això, els plans de 
millora urbana que s'han de fer dels sectors que estan estrictament en l'àmbit de Granollers, els 
podrem tractar i els debatrem en cada una de les fases que pertoqui, en principi no se si he deixat 
alguna pregunta per contestar però em sembla que el dubte, la preocupació més del grup d'esquerra i 
per la resta els aspectes que apuntava la CUP, em sembla que si s'han fet algunes puntualitzacions 
que em semblaven pertinents, moltes gràcies.  

Alcalde: Torn de replica, algú vol intervenir.   

Sr. Navarro: Dues consideracions  al respecte del que parlava. Si del conveni  no em sabut res amb 
trenta sessions de les comissions que son setmanals, jo ho sento  però no se'ns ha informat prou, 
se'ns podria haver dit estem treballant en aquest document, altres documents i altres informatives 
se'ns han ensenyat, alguna cosa havien d'amagar o  bé no ho han fet be, però torno a insistir si aquest 
model es el de participació i coincidim el grup d'esquerra i nosaltres, es que alguna cosa no estan fent 
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be, i per nosaltres, tot això ja ho vam dir quan es va aprovar, ha estat una desgavell. El sr. Terrades 
ens plantejava que no hi ha obscurantisme, no hi  ha voluntat de amagar, amb les prospeccions que jo 
recordi i em corregeixen, eh? potser m'equivoco i demano disculpes abans, no s'han aprovat en 
comissió no tinc cap dada que m'indiqui, segurament els tècnics els que en saben em diran, no, 
perquè això ja estava previst, bé, no diré que no, però estem aprovant factures per cent i pico euros i 
resulta que aquestes no es passen per comissió, torno... pot haver el matis que ara vostès em 
corregeixin. Segon element la comissió de medi ambient, torno es una novetat i això no m'ho neguin i 
si ara es una novetat es perquè alguna cosa han vist, perquè abans, en la defensa que es va fer el 
mes de gener, que jo sàpiga aquesta comissió no existia, per tant, hi hagut un canvi en el planejament 
o l'organització conjuntament amb les altres institucions o administracions i per tant entenem que això 
vol dir que hi haurà una vigilància més gran. Silverstone podem parlar sr. Terrades, els hi plantegem, 
doncs, que donat que aquest tema va sortir, amb parlem fem un debat, plantegin vostès, fem un debat 
obert, portem-ho no aquí, amb la ciutadania i parlem-ne mirem a veure quin es el model i tornem a 
insistir no m'han contestat pel que fa al model de reindustrialització, em diu no es que els serveis 
només els posarem a Granollers, però tot aquest espai buit que tenim no només en aquells polígons al 
voltant sinó  a la resta, que farem em ells? com ens plantegem ocupar nou espai per aquestes 
activitats a Granollers de serveis? tot i que hi ha d'altres que no ho son, quan tenim tota la resta 
d'espai molts metres quadrats o hectàrees disponibles, gràcies. 

Alcalde: moltes gràcies, per part de Ciutadans, no?; per part d'ERC. 

Senyor Mur: Breument, gràcies en tot cas, insistir que precisament el que deia la regidora que aquesta 
pesa de seixanta i pico hectàrees, que diguem son les de Granollers, el que hi posarem son serveis, 
es precisament el que ens preocupa més perquè entenem que serà un tipus de serveis que poden 
afectar directament al mateix tipus de serveis que ja tenim a la ciutat, i això es el que ens preocupa, 
per això nosaltres prenem aquesta postura d'abstenció perquè si es veritat que quan això es vagi 
executant hi ha opcions a parlar-ne, doncs llavors decidirem si donem suport o no a les accions que hi 
duguin a terme; però si son d'aquesta línia, ja els ho avancem, que no hi podrem estar d'acord, perquè 
entenem, estem convençut de que això no va en positiu cap a la ciutat, en detriment de serveis que 
tenim a la ciutat, gràcies. 

Alcalde: per part, de Convergència no?; grup socialista endavant.  

Senyor Terrades:  Perquè ens porten ara el conveni?, carai, perquè aquest conveni s'ha hagut de 
negociar amb altres administracions, amb el propi Govern de la Generalitat de Catalunya i, per tant, 
s'ha portat quan el conveni ha estat tancat, em sembla que avui no se si amb algun altre conveni 
d'aquest, no d'aquestes característiques, però si a cada ple s'emporten, es porten a Ple, i a la comissió 
informativa quan s'han acabat de tancar i, en aquest cas, amb altres dos ajuntaments i amb un altre 
administració que es el Govern de la ciutat i quan ha estat tancat s'ha portat. Miri el pla director 
urbanístic del Circuit tots aquests documents que vostè està parlant estan incorporats, no he vist 
l'aprovació definitiva, clar això va passar en un altre mandat, no en aquest, vostès encara no hi eren, 
però es va portar i miri si no hi ha res ha amagar que es va portar en el darrer ple , de l'anterior mandat, 
l'aprovació definitiva i perquè estàvem en període electoral segur que algú s'ho hagués pensant en 
altres circumstancies, estem tan convençuts que aquest projecte es positiu que es va portar; ara tots 
aquest treballs, que son treballs necessaris i sense ells no es pot aprovar els plans directors, doncs 
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estan incorporats a la memòria del pla director urbanístic, si son públic, eh!, només ha d'entrar vostè a 
la pagina de Política territorial on hi han els plans directors hi veurà que hi son, i justament com es de 
l'anterior mandat aquesta factura, la part que correspon a pagar a l'Ajuntament de Granollers, es va 
pagar, no se si va ser al 2014-2015, ho hauria de consultar-ho, però es va pagar en temps i forma i en 
el seu moment va sortir en el compte general de l'Ajuntament, vostès no hi eren, altres grups si que hi 
eren, les coses van passant una darrera d'altre, les coses son com son, així la regidora deien aquí no 
hi han serveis, i també hi haurà activitat industrial, perquè com li deia hi ha algunes de les hectàrees 
que estan incorporades en el pla director, que en el POUM, ja estaven qualificades justament 
d'activitats industrials, i l'únic que s'ha fet es donar directrius per tal de que hi hagin activitats de tot 
tipus industrial, però també d'aquestes vinculades al  mon el motor i si ho aconseguim, per això 
necessitem una implicació com s'està fent del Govern de la Generalitat de Catalunya i amb aquest 
tema anem de la mà. 

Alcalde: Moltes gràcies, regidora per cloure el debat.  

Senyora Oliveres: Si molt breument, en relació a les factures jo crec que ha quedat clar que d'ençà a 
l'aprovació del pla director urbanístic del Circuit no s'ha contractat res contràriament al que esgrimia el 
regidor Sr. Navarro, tot el contrari, el que hi ha al conveni, atès que es el primer document després de 
l'aprovació, es la clarificació com ha avançat en relació allò que el pla director preveu i també amb les 
despeses que aquest ha representat a fi i afecte de posar blanc sobre negre el que cada Ajuntament 
ha assumit fins el dia d'avui, be fins el dia de l'aprovació del PDU i, per tant, preveure doncs, com es 
procedira en relació a aquestes despeses, si hi haurà el rescabalament que preveu el conveni, etc; per 
tant, no hi hagut cap contractació d'ençà de l'aprovació del pla director pròpiament. En relació al tema 
de la participació insistir que la voluntat es avançar en aquesta nova etapa i, per tant, en el 
desenvolupament i l'execució del pla director amb els grups i amb tota la reflexió que faci falta, també 
lògicament, amb les entitats i els diferents col·lectius que en cada moment es cregui necessari, fins i 
tot vosaltres en podeu aportar i, d'altre banda, recordar que el circuit es una infraestructura ja present 
en el territori des de fa molts anys, que no es tracta d'una creació nova, i parteix d'un territori en el que  
hi una petjada, en el dia d'avui el Circuit es una realitat des de fa tots el anys que deia i  es també una 
infraestructura esportiva i lúdica  de primer nivell, al qual en el seu dia es van invertir molts esforços 
públics i per tant també col·lectius i que voler fer aquesta infraestructura o actualitzar d'alguna manera 
i el seu voltant fer-la més competitiva també es un grau de responsabilitat de les administracions, que 
des de fa tants anys, poden haver apostat per aquesta infraestructura, que insisteixo, que es d'escala 
general, d'abast supramunicipal perquè ja des del seu naixement afectava a tres termes municipals, 
etc... i, per tant, que les 67,2 hectàrees que estan en el terme de Granollers i que son les que si rebran 
aportació nova d'activitat no prevista en el planejament, doncs es desenvoluparan futurament i ho 
farem poder-ne parlar en calma i arrel de cadascuna de les aportacions respectives, lògicament de 
forma prèvia cada una d'elles, gràcies.

Alcalde: En tot cas aquí si que voldria parlar, perquè soc membre d'aquesta taula, la comissió 
executiva de promoció del pla i, per tant, només algunes consideracions. La primera, aquest es una 
procés llarg, en el que s'ha encarregat a uns tècnics una feina que te una valor en el mercat que es el 
que s'ha estimat en els documents que ha esmentat el sr. Navarro; i el que diu aquest conveni es que 
els recursos que l'administració utilitza i, per adaptar el planejament el que farà serà imputar-lo en els 
promotors, està dient això aquest document, no diu res més, simple i planament diu que qui redacta el 
planejament inicial, atès que es de promoció publica, es el Govern de Catalunya a través del seu 
instrument, que es INCASOL i que això té un valor de mercat que es l'estimat en l'annexe que el sr. 
Navarro  esmentava i que el que diu taxativament el document, es que qui pagara això serà aquella 
gent que acabi sent el beneficiari des del punt de vista d'adjudicació final de l'operació.  Que hi ha 
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gastat l'Ajuntament? s'ha dit perfectament, 5 mil i escaig euros per fer el treball de prospecció 
arqueològica, com per exemple, l'Ajuntament de Parets va fer la prospecció econòmica i l'Ajuntament 
de Montmeló va fer l'estudi d'impacte ambiental sinó em falla la memòria, tot això des del any 2013, 
2012, aproximadament fins els nostres dies, i el que diu aquest conveni es això, es repercutirà en les 
entitats, empreses que acabin sent els operadors, per tan, aquest concepte em sembla que es més 
que clar; que mes fa aquest conveni? ho ha dit perfectament la regidora, mireu aquesta es una 
iniciativa d'aquest Ajuntament, el Pla director urbanístic podia anar directament aprovació de la 
Generalitat, però aquesta casa la que posa sobre la taula la necessitat d'ajustar reflexions 
permanentment i, per tant, incloure, i està al conveni i es una de les aportacions de Granollers al 
conveni, incloure la necessitat de fer plans de millora urbana en cada una dels àmbits, dels tres 
àmbits que s'esmenten, en quin objectiu?  En  revisar permanentment no només des dels tècnics 
municipals sinó també des de la ciutat aquells hipotètics impactes, per tant, des del punt de vista la 
feina que fa aquesta casa, aquest Ajuntament sempre va amb la línia de no anar a solucions 
automàtiques, que el planejament té les admet, sinó a buscar solucions en els que hi hagi reflexió des 
de la proximitat, per tant, aquest conveni té implícit un compromís que es el de portar els documents, 
òbviament en el debat local com no pot ser d'un altra manera. 

Participació, alguns de vostès tenen relacions amb administracions i saben, que un conveni a quatre 
bandes no es fàcil de negociar, hi ha interessos diferents, lectures diferents i no son fàcils de 
negociar, per tant, des del punt  de vista aquest conveni com tots els convenis, on s'executa un 
planejament d'aquesta mena, vostès poden intuir que no es fàcil de lligar el 100% i òbviament això vol 
dir un consum determinat de temps i, per altra banda, també han d'entendre que quan quatre 
administracions es posen d'acord ho porten al Ple amb la vocació de ratificar-lo i d'explicar-lo, que es 
el que estem fent, però evidentment amb la hipòtesi de que aquí hi haguessin esmenes voldria a dir  
retorna a fer tot els procés amb les quatre administracions i serie una història inacabable; per tant, 
cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats, nosaltres tenim la responsabilitat de pactar amb les 
altres administracions i portar-ho aquí i defensar-ho. Participació, ho he explicat unes quantes 
vegades i ho torno a dir, aquest planejament va ser profundament posat a debat en la ciutadania i es 
va fer a través d'una instancia que vam crear, que va ser l'associació de municipis del Circuit en el 
qual hi havia tres ajuntaments, el Consell Comarcal, que es va dotar de dos òrgans de participació, un 
d'ells format per representants de tots els municipis dels que vam tenir cura que hi hagues 
representats de tots els colors polítics; recordo que hi havia un representant de CiU, per l'Ajuntament 
de Granollers per exemple, hi havia un representat d'Esquerra per part del Consell Comarcal i podríem 
seguir la llista, no hi havia cap representant de la CUP, perquè no hi havia cap a les administracions 
en aquell moment, però la taula institucional es va generar de tal manera, hi havia representants del 
PP de Parets, per exemple, el sr. Carmany ho recordarà, es va crear de tal manera que tothom tingués 
veu, i per altre banda, es va crear una comissió d'àmbit social en el que hi van participar entitats 
econòmiques, socials i sindicals de les tres ciutats, en debats amplis en els que va venir els 
responsables del Govern de Catalunya ha explicar aquesta historia i, tant es així, que fins i tot, a cada  
municipi  i aquesta sala va haver-hi una sessió amb més de 70 persones, en el que es va explicar de 
nou aquest planejament, per tant, ha estat un procés en el que s'ha escoltat a molta gent i òbviament 
el resultat final es el fruit de moltes mirades, per tant, aquest ha estat un procés participatiu, agradi o 
no agradi, en tot cas, com que el tema es posar l'etiqueta de que no hi ha participació, jo ho nego, 
perquè hi ha hagut un procés molt i molt participatiu en aquest cas liderat per el aleshores regidor 
d'urbanisme Jordi Terrades. Comissió ambiental, el tema ambiental i el tema de seguretat industrial ha 
estat una tema que ha està a l'agenda des del primer moment, tant es així que per exemple vam 
afrontar abans de que el planejament s'aproves la solució a algun problema de seguretat industrial 
important de la zona, i no m'estenc, però alhora l'anàlisi medi ambiental a format part des del primer 
dia de la vocació d'aquest pla, no només la vocació sinó que ha estat en el cor d'aquest pla, per tant, 
des d'aquest punt de vista ha estat tant incorporat que la comissió ambiental sorgeix dels debats de la 
pròpia comissió executiva que lidera aquest àmbit amb un paper també determinant del Govern de la 
Generalitat que també ho tenim. I la darrera reindustrialització, evidentment, aquest es una oportunitat 
econòmica pel territori també endreçar territori, també de buscar nous àmbits de moment i 
d'especialitzar-nos perquè no amb àmbits vinculats al motor, amb motor modern i amb motor que a 
més a més mira en alguns casos tot allò que està vinculat amb el motor elèctric també, ja hi ha una 
implantació en aquest entorn del motor elèctric, i n'hi hauran més. Aquest Ajuntament, Sr. Navarro, fa 
uns anys va fer un exercici molt interessant i molt important de reflexió pel que fa el seu urbanisme i  
va tenir cura d'aplicar revisions a urbanisme industrials de tal manera que vam aconseguir, aquest va 
ser una bona feina del Jordi Terrades i del seu equip, vam aconseguir millorar alguns dels standars  
dels nostres polígons industrials, que ens estan permeten fer molta feina amb l'àmbit de la 
reindustrialització i estan passant coses, jo ara no les relataré, perquè algunes d'elles requereixen 
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discreció i requereixen una feina molt fina i una presencia molt precisa, per part de les persones que 
tenim responsabilitats, però es evident que a Granollers hi ha hagut una recuperació del número de 
llocs de treballs que tampoc es casual, influeixen moltes coses però també a un creixement de les 
implantacions en el nostre espai industrial, des del punt de vista hi ha una feina de l'Andrea Canelo, 
una feina de la Mònica Oliveras important, aquesta forma part de l'esperit de la feina d'aquest Govern. 
Tinc per aquí també el Jordi Táboas que li podia explicar unes quantes coses de les que, des de can 
Muntanyola i sumant amb les entitats empresarials, estem fent, però no els cansaré. La 
reindustrialització es la part, jo diria, una de les potes en les que aquest Govern pretén caminar, ho 
hem explicat reiteradament i, per tant, simplement el que faig avui es ratificar-ho davant dels 
interrogats que s'ha pretès planar en aquesta sala, en tot cas es el moment de la votació. 

S'aprova per majoria absoluta, amb 20 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), CIU (4),  
C's (2)  i PP (1);   3 abstencions  del Grup Municipal  ERC-AG-AM (3); i 2 vots en contra del Grup 
Municipal  CpG-CUP-PA (2).

Alcalde: Passem ara a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la persona, en concret al punt 
numero 14 en el que s'aprova una modificació d'Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística, 
endavant. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ    
DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICADELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICADELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICADELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

1. En data 11 de gener de 2016 el Consorci per a la Normalització Lingüística ha informat sobre l'acord 
plenari de modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística, de data 8 de maig 
de 2015; i de la posterior aprovació d'aquesta modificació per Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya i publicada al DOGC núm. 6929 de data 6 d'agost de 2015.

2. L'esmentada modificació està motivada pels canvis que suposa l'entrada en vigor de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local; de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa; i de la Llei 16/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

3. Tal com estableix l'article 27 dels Estatuts del CPNL, aquesta modificació ha de ser ratificada per 
cadascun dels ens consorciats.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per la 
Normalització Lingüística, tot modificant el següent articulat dels Estatuts:

A) S'afegeixen dos apartats a l'article 1, amb el redactat següent:
“5) El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament competent en matèria de política lingüística.
6) El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim interior, per la normativa 
general reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la normativa aplicable a les entitats de 
dret públic de la Generalitat de Catalunya que han d'ajustar la seva activitat a l'ordenament 
jurídic privat. La contractació es regeix per la legislació de contractes del sector públic .”

B) S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3, amb el redactat següent:
“El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació amb els serveis que presta; 
la d'autoorganització; la tributària, referida a les taxes; la financera; la de programació o 
planificació; la d'execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del 
Consorci, la de revisió d'ofici dels seus actes i acords i les necessàries per a la protecció dels 
béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades .”

C) Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera següent:
“Article 23 Règim financer i patrimonial

1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora 
de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i els criteris o la 
normativa de desplegament que pugui dictar l'òrgan competent en matèria de pressupostos de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les 
finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i les instruccions i normativa 
de desplegament que dicti la Intervenció General de Catalunya.
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses, que ha de 
formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de gestió 
pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, que s'ha de dur a terme mitjançant el procediment 
d'auditoria d'acord amb la normativa que resulti d'aplicació.
5. Els comptes anuals del Consorci s'han d'auditar sota la responsabilitat de la Intervenció de 
la Generalitat de Catalunya.
6. Els comptes del Consorci s'inclouen en el compte general de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya.
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa reguladora del 
patrimoni de l'Administració de la Generalitat de Catalunya”

“Article 24 Règim de personal
1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les seves 
comeses. El seu nombre, categories i funcions s'han de determinar en la plantilla, la relació de 
llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació que el Consell d 'Administració aprovi.
2. El personal del Consorci pot ser:

a) Personal funcionari o laboral procedent d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions que en formen part. 
b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en règim 
laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin 
efectuar en el marc de la normativa vigent. 

3. El règim jurídic d'aplicació al personal del Consorci és el que correspon al personal 
d'Administració de la Generalitat de Catalunya.
4. La selecció del personal s'ha de fer mitjançant convocatòria pública d'acord amb els 
principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que resultin 
d'aplicació al personal directiu.
5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les establertes per 
a llocs de treball equivalents a l 'Administració de la Generalitat de Catalunya.”
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“Article 25 Separació del Consorci
1. Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la 
seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment. L'exercici del dret de 
separació s'ha de notificar per escrit al Ple.
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la dissolució del 
Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions diferents acorden romandre  
al Consorci i la seva continuïtat.
3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci s'han 
d'aplicar les regles següents:

a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació 
la que li hauria correspost en la liquidació. A manca de  determinació de la quota de 
liquidació s'han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat 
qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial del Consorci com el finançament 
concedit cada any. Si el membre del Consorci que exerceix el seu dret de separació no 
hagués realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la 
participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha format part 
del Consorci. 
El Consorci ha d'acordar la forma i les condicions en què s'ha d'efectuar el pagament de la 
quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del 
pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és 
negativa. 
L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de 
separació, en cas que aquesta resulti positiv, o una vegada s'hagi pagat el deute, si la 
quota és negativa. 
b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de separació, el Ple ha 
d'acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes públics vinculats 
o dependents. d'administracions que hi romanen queda adscrit el Consorci, d'acord amb la 
legislació aplicable.”

“Article 26 Liquidació del Consorci
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció .
2. En el moment d'adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena un liquidador. En defecte 
d'acord, el liquidador és el gerent del Consorci.
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci. La 
quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el 
saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el 
percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons  
patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha 
realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la participació en els 
ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci.
4. El Consorci ha d'acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és 
positiva.“

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Sotmetre l'acord primer al tràmit d'informació pública mitjançant la publicació en el taulell 
d'edictes i en el BOPB i el DOGC, pel termini de 30 dies establerts en l'art. 160.1 en relació a l'art. 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres , activitats i Serveis 
dels ens locals, per tal que qualsevol interessat pugui formular les al·legacions, suggeriments i 
esmenes que es creguin convenients.

Transcorregut aquest termini sense haver-se produït cap reclamació, ni al·legació a aquest acord, 
s'entendrà que el text modificat dels Estatuts del Consorci queda aprovat definitivament .

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Donar trasllat del present acord d'aprovació inicial de ratificació de la modificació 
d'Estatuts del CPNL, juntament amb el certificat d'haver-lo exposat al públic, al Consorci per la 
Normalització Lingüística 

Alcalde: En aquest cas jo crec que ha tractat a la Informativa i hi ha acord, no hi ha cap intervenció i 
cap petició de votació, per tant l'aprovem d'unanimitat. 
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S'aprova per unanimitat

Alcalde: Passem al punt numero 15 seria l'aprovació del Reglament de la Xarxa municipal de 
Biblioteques de Granollers, endavant senyora Secretària,

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REGLAMENT DE LA XARXA MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REGLAMENT DE LA XARXA MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REGLAMENT DE LA XARXA MUNICIPAL DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REGLAMENT DE LA XARXA MUNICIPAL DE    
BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSBIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSBIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSBIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

La Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers ha redactat un nou reglament per regular el servei
públic que presta. 

Les disposicions generals que afecten el servei de biblioteca pública són la Llei 10/2007, del 22 de 
juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, la Llei 4/1993, del 18 de març, del sistema 
bibliotecari de Catalunya, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en els 
seus articles 25.2 m) i 26.1 b), on diu que els municipis tenen competència en matèria de la promoció 
de la cultura i equipaments municipals, i que el municipis amb població superior a 5.000 habitants han 
de prestar, en tot cas, el servei de biblioteca pública, respectivament.

La Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers està integrada per la Biblioteca Can Pedrals i la 
Biblioteca Roca Umbert. 

La Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona, amb qui té signat un conveni de col·laboració pel que fa a la gestió.  

Existeix la Normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis bibliotecaris vinculats, publicat al BOPB en 
data 18 de març de 2013. 

Aquesta normativa sistematitza el funcionament comú d’aquests serveis a totes les biblioteques que 
treballen en xarxa a la província de Barcelona.

La gestió de l’equipament és una responsabilitat municipal.

El personal de la Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers necessita disposar d'eines de suport 
que permetin gestionar la prestació del servei que ofereix l’equipament i avalar les seves actuacions 
en el desenvolupament de la feina. 

Els usuaris per la seva banda han de tenir garantit un funcionament adequat per accedir i utilitzar els 
serveis bibliotecaris de forma homogènia i cohesionada.

La redacció del Reglament de la Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers compte amb el vist i 
plau de la Diputació de Barcelona, en tant a garantir la coherència amb la Normativa reguladora per a 
l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús 
dels serveis bibliotecaris vinculat .

El projecte de Reglament s'ajusta a les determinacions legals i el seu contingut no suposa cap 
infracció de l'ordenament jurídic.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La Llei 10/2007, del 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques.

La Llei 4/1993, del 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.
 



65

Els articles 25.2 m) i 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, pel 
que fa a la competència de l'Ajuntament en la matèria objecte de la disposició.

Els articles 22.2 d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l'article 52.2 d) 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, pel que fa a la competència indelegable del Ple per a la seva 
aprovació, amb el quòrum de majoria simple.

Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 178 
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i els article 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en allò relatiu al procediment d'aprovació i la 
publicació dels reglaments locals .

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

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de la Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers, el 
text íntegre del qual és el següent:

"REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DE LES BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS: CAN 
PEDRALS I ROCA UMBERT BIBLIOTECA 

PreàmbulPreàmbulPreàmbulPreàmbul

La biblioteca pública, segons defineix el Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública en la seva versió de 
1994, és un centre local d'informació que té com a missió l’accés lliure i sense límits al coneixement, al 
pensament, a la cultura i a la informació. 

Aquest reglament té per objecte regular el funcionament i la prestació pública de serveis de les biblioteques de 
Granollers.

La biblioteca és de titularitat municipal d’acord amb el que disposa l’article 26.1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, l’article 67. b de la Llei municipal i de règim local, Text Refós DL 
2/2003, i l’article 39 de la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya i, es gestiona 
concertadament amb la Diputació de Barcelona.

TÍTOL ITÍTOL ITÍTOL ITÍTOL I ....    DISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALS

ArticleArticleArticleArticle     1111....    Missió de la bibliotecaMissió de la bibliotecaMissió de la bibliotecaMissió de la biblioteca
Biblioteques de Granollers és un servei públic municipal que té per missió    garantir la igualtat d’oportunitats dels 
ciutadans en relació a l’accés a la informació, donar suport a la formació al llarg de la vida, fomentar la lectura i 
esdevenir un espai de trobada i d’intercanvi . 

Els valors que fonamenten la missió de Biblioteques de Granollers són:
 Coneixement i educació
 Diàleg i convivència
 Orientació a l’usuari
 Qualitat i compromís

Biblioteques de Granollers vol avançar vers un model de servei bibliotecari local que aposti per incorporar la 
innovació tecnològica, els serveis digitals i l’elaboració de productes d’informació amb alt valor afegit .

ArticleArticleArticleArticle     2222....    Accés a la bibliotecaAccés a la bibliotecaAccés a la bibliotecaAccés a la biblioteca
1.    Tota la ciutadania té el dret d’accedir al servei de biblioteca pública municipal en els dies i hores establerts .

2.    L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït. Només l’ús de determinats serveis requereixen d’acreditació amb el 
carnet d’usuari i/o comporten el pagament d’unes taxes o preus públics fixats per l’Ajuntament de Granollers i la 
Diputació de Barcelona. 

3. La biblioteca disposa d’una àrea especialment adreçada al públic infantil i familiar i a aquells usuaris que 
necessiten consultar el fons especial que pugui haver-hi a l’àrea. El límit d’admissió per als infants en aquesta 
àrea queda establert en 12 anys.

4.    Per accedir i romandre a la biblioteca, els infants menors de 9 anys precisen de l’acompanyament d’una 
persona adulta, o menor que en cap cas serà menor de 14 anys, que es responsabilitzi de la seva vigilància i 
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control. A excepció de les activitats on s’indiqui expressament .
La biblioteca no es fa responsable de la cura , vigilància i control dels menors d’edat . 

5. Els menors de 14 anys només podran utilitzar els ascensors si van acompanyats d’un adult . Els ascensors són 
d’ús prioritari per a persones amb mobilitat reduïda .

6. No es pot entrar a la biblioteca amb animals, excepte dels gossos d’assistència que acompanyin persones 
amb discapacitats.

7. No està permesa l’entrada amb vehicles recreatius, excepte si estan plegats i no interfereixen en la circulació 
de la biblioteca, i els utilitzats per persones amb mobilitat reduïda. Els propietaris de cotxets i altres vehicles de 
mobilitat per a infants se’n faran responsables de no destorbar a la resta d’usuaris .

ArticleArticleArticleArticle     3333....    Condicions generals d’ús de la bibliotecaCondicions generals d’ús de la bibliotecaCondicions generals d’ús de la bibliotecaCondicions generals d’ús de la biblioteca
1. La biblioteca és un espai de trobada de la comunitat on hi ha d’haver un ambient de respecte i convivència.  
S’ha d’evitar comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els 
altres usuaris. 

2. Les àrees de la biblioteca pública estan pensades per a satisfer les necessitats informatives, formatives i 
lúdiques dels usuaris. En cas que la capacitat de les àrees es vegi superada, es prioritzarà l’ús corresponent de 
l’espai. La gestió dels espais, equipaments i mobiliari és competència exclusiva del personal de la biblioteca . 

3. L’aforament de les sales de la biblioteca és limitat. En cas que les sales estiguin completes, el personal de la 
biblioteca podrà demanar als usuaris que s’abstinguin de romandre -hi fins que tornin a quedar espais lliures.

4. Els diferents espais de la biblioteca disposen de normes específiques per garantir el bon funcionament i ús del 
servei.

5. Puntualment, els espais de la biblioteca poden ser adaptats per a realitzar activitats de promoció de la cultura. 
Quan se celebrin, aquestes activitats tindran preferència sobre altres usos i se n’informarà oportunament . 

6. És permès l’ús d’ordinadors portàtils i altres dispositius mòbils personals. En el cas de necessitar connexió 
elèctrica, els punts de connexió són limitats i el seu ús no ha d’interferir en la circulació per la biblioteca .

7. No és permès menjar a la biblioteca, excepte a les zones habilitades amb màquines d’autoservei i en actes en 
que així es determini. L’única beguda permesa a les sales és l’aigua . 

8. La biblioteca permet la lactància materna. Es disposa de serveis públics habilitats amb canviadors de 
bolquers.

9. Les persones usuàries de les biblioteques han de tenir cura dels seus objectes personals. La biblioteca no es 
fa responsable dels objectes personals ni de la pèrdua en cas de robatori. Les consignes instal·lades a la 
biblioteca estan pensades perquè els usuaris hi puguin deixar els seus objectes durant l’estada. En la finalització 
del servei les consignes seran revisades i en cas d’haver-hi objectes, aquests seran retirats i dipositats com a 
objectes perduts. En cas de pèrdua de la clau caldrà abonar-ne el preu públic establert. Els objectes trobats a la 
biblioteca i a les consignes es conservaran durant un mes en qualitat d’objectes perduts, transcorregut aquest 
temps la biblioteca se’n despendrà. 

10.    No es podran fer fotografies o filmacions dels equipaments sense el permís previ del personal de la 
biblioteca. La realització de les mateixes ha de tenir en compte el previst per la legislació vigent en drets 
d’imatge. 
 
11. El personal de la biblioteca té la funció de vetllar pel bon funcionament de l’equipament i fer complir les 
condicions d’ús dels serveis bibliotecaris. La direcció de la biblioteca, previ requeriment de cessament de les 
conductes no admeses, pot procedir a la correcció d’aquelles que contravinguin les normes d’ús i de 
comportament elemental arribant, prèvia ponderació de les circumstàncies, a l’expulsió dels usuaris de la 
biblioteca fins a un màxim de set dies. 

12. Utilitzar la biblioteca comporta acceptar aquest reglament i les normatives aprovades i vigents que afectin al 
servei.

TÍTOL IITÍTOL IITÍTOL IITÍTOL II ....    DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIESDRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIESDRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIESDRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES

ArticleArticleArticleArticle     4444....    Drets de les persones usuàriesDrets de les persones usuàriesDrets de les persones usuàriesDrets de les persones usuàries
1. Els usuaris tenen el dret d’utilitzar els espais, col·lecció, serveis, instal·lacions i equipaments de la biblioteca 
de conformitat amb el present reglament. 

2. Els usuaris poden demanar ajut al personal de la biblioteca que és el responsable de prestar el suport 
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necessari per facilitar l’ús dels serveis i iniciar -los en les tècniques de recerca de la informació .

3. Els usuaris podran comunicar les seves propostes, suggeriments i/o queixes sobre el funcionament de la 
biblioteca mitjançant els canals habilitats .  

4. Els usuaris podran sol·licitar informació sobre el fons, el funcionament i el reglament de la biblioteca, així com 
qualsevol informació d’interès per als ciutadans i ciutadanes .  

5. Els usuaris tenen dret a ser informats de l’horari d’atenció al públic , dels serveis amb horaris restringits i de les 
activitats que s’hi organitzen amb el temps suficient .    

6. Els usuaris tenen garantit el dret a la confidencialitat de les seves dades personals i de les derivades de l’ús 
del servei d’acord el que estableix la LOPD. 

ArticleArticleArticleArticle     5555....    Deures de les persones usuàriesDeures de les persones usuàriesDeures de les persones usuàriesDeures de les persones usuàries
 1. Per una bona convivència, els usuaris han de mantenir a la biblioteca una actitud i higiene correcta; s’hi han 
d’evitar sorolls, males olors, comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis 
o molestar els altres usuaris. Els telèfons mòbils i altres dispositius sonors han d’estar silenciats . 

2. No es permet utilitzar els lavabos per a la higiene corporal .

3. Els usuaris han de respectar els nivells de silenci establerts a cada espai de la biblioteca .

4. Per raons legals, de seguretat i higiene els usuaris han de respectar la prohibició de fumar en tot l’edifici .
 
5. Els usuaris han de respectar els altres usuaris i el personal de la biblioteca. Cal tenir cura dels espais, fer un 
bon ús del mobiliari, els aparells audiovisuals i dels ordinadors, així com els materials i documents que s’utilitzen 
a la biblioteca i dels deixats en préstec .

6. Els usuaris han de complir la normativa vigent dels drets d’autor en cas de còpies o reproduccions d’un 
document o de la informació consultada o extreta d’Internet . 

7. El personal de la biblioteca pot exigir el carnet de la biblioteca o qualsevol altre document d’identificació 
mentre els usuaris facin ús del servei bibliotecari . 

8. L’usuari haurà de comunicar a la biblioteca qualsevol canvi en les seves dades, especialment les de 
residència, telèfon o correu electrònic. També comunicar la pèrdua o substracció del carnet el més aviat 
possible. 

9. Els usuaris han de complir el reglament de la biblioteca i dels seus serveis .

TÍTOL IIITÍTOL IIITÍTOL IIITÍTOL III ....    SERVEIS DE LA BIBLIOTECASERVEIS DE LA BIBLIOTECASERVEIS DE LA BIBLIOTECASERVEIS DE LA BIBLIOTECA

ArticleArticleArticleArticle     6666....        Caràcter general dels serveisCaràcter general dels serveisCaràcter general dels serveisCaràcter general dels serveis
1. Els serveis de la biblioteca són gratuïts, llevat dels de préstec interbibliotecari, adquisició de suports 
d’emmagatzematge, impressió de documents, duplicitat de carnets extraviats i altres serveis complementaris per 
al que es puguin establir preus públics. Les taxes i preus públics d’aquests serveis es publiquen a l’ordenança 
fiscal corresponent i a l’ordenança reguladora de la Diputació de Barcelona i /o de l’Ajuntament de Granollers. 

2. El carnet acredita al seu posseïdor com a usuari de la biblioteca i, excepte en situació de bloqueig, li permet 
accedir als serveis de la biblioteca pública per als quals es requereix. L’ús del carnet per part dels menors de 18 
anys és responsabilitat del pare, mare o tutor/a que n’hauran d’exercir el control necessari .  

3. Els serveis de la biblioteca cal utilitzar-los de manera individual. Es pot treballar col·lectivament en els espais 
específicament destinats per això, en el cas de que en disposi.

ArticleArticleArticleArticle     7777....    El carnet d’usuariEl carnet d’usuariEl carnet d’usuariEl carnet d’usuari
1. La normativa per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona fixa les 
condicions per a l’emissió del carnet al conjunt de les biblioteques i bibliobusos de la província i es pot consultar 
al portal web de la XBM. 

2. Per a obtenir el carnet de la biblioteca cal presentar algun d’aquests documents: DNI/NIE, passaport, carnet 
de conduir o permís de residència. A més a més, cal indicar l’adreça postal i facilitar el telèfon i/o el correu 
electrònic, si se’n tenen. Aquestes dades es poden facilitar presencialment o bé omplint el formulari en línia des 
del web de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM); en aquest cas, cal acreditar la identitat amb la 
presentació d’algun dels esmentats documents oficials en el moment de recollir el carnet a la biblioteca .
 
3. Per fer el carnet als menors de 14 anys serà necessari presentar DNI/NIE si el tenen i, en tot cas, sempre 
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requeriran de l’autorització dels pares, mares o tutors. 

4. L'ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del pare, mare o tutor/a que n'hauran 
d'exercir el control necessari. 

5. El carnet és personal i intransferible. Només els pares, mares o tutors legals podran fer ús del carnet dels seus 
fills/es per retirar en préstec documents adreçats al públic infantil. En el cas de recollida de reserves per terceres 
persones, cal disposar d’autorització signada amb fotocòpia de DNI del titular del carnet. La persona que ho 
autoritzi serà responsable de les incidències que es derivin del seu ús .

6. Els usuaris podran utilitzar el carnet mobilitzat com a equivalent al carnet físic, per a qualsevol servei 
bibliotecari que requereixi la presentació del carnet. L’aplicació per a mòbils de la XBM és l’única autoritzada per 
visualitzar el carnet mobilitzat.

7.    Les entitats, associacions o institucions que ho sol·licitin podran disposar d’un carnet col·lectiu expedit a nom 
del centre, amb indicació del responsable i de les persones autoritzades per al seu ús . 

8. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades 
personals recollides dels usuaris i els seus representants per a l’emissió del carnet s’incorporen a la base de 
dades de la Xarxa de Biblioteques Municipals amb la finalitat de gestionar els serveis de la biblioteca. Tot usuari 
podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades personals de la forma prevista a 
la Normativa per a l’obtenció del carnet d’usuari de la XBM . 

9. L’obtenció d’un duplicat del carnet, tret que se’n justifiqui documentalment la sostracció, està subjecte al 
pagament de la taxa vigent.  

10. El carnet és únic per a totes les biblioteques de la XBM i és vàlid a totes les biblioteques integrades al 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 

11. Tenir el carnet de biblioteca permet accedir a descomptes i bonificacions per a la compra de productes i/o 
serveis culturals en el marc dels acords amb entitats establerts per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. 
La informació relacionada amb els avantatges del carnet es pot consultar al web de la XBM .  

ArticleArticleArticleArticle     8888....    Consulta i informacióConsulta i informacióConsulta i informacióConsulta i informació
1. Tots els materials que integren el fons de la biblioteca es troben en lliure accés, excepte algunes obres que, 
per les seves característiques, cal demanar al personal de la biblioteca. Alguns recursos digitals requereixen de 
validació prèvia i impliquen disposar del carnet d’usuari . 

2. Un cop consultat els documents, caldrà facilitar-ne la seva col·locació dipositant-los als llocs habilitats. 

3. Els punts de lectura no es poden reservar ni mantenir en cas d’absència de l’usuari per un període superior a 
30 minuts. El personal podrà retirar les pertinències de l’usuari i guardar -les fins que aquest les reclami. 

4. Els usuaris poden consultar el catàleg i els recursos electrònics de la Xarxa de Biblioteques Municipals des de 
qualsevol dispositiu amb connexió a internet .
   
5. La biblioteca, en la mesura del possible, disposarà de l’equipament i instal·lacions necessàries per garantir les 
consultes dels materials multimèdia així com les consultes a Internet. Per accedir a determinats serveis, es pot 
exigir en dipòsit el carnet de la biblioteca. 

6. El servei d’informació proporciona als usuaris l’assessorament, formació i suport necessari per un millor ús 
dels serveis i recursos de la biblioteca, sobre l’organització i ubicació de la col·lecció, la cerca del catàleg i altres 
eines de recerca bibliogràfica o documental així com qualsevol altres tipus de necessitats informatives, 
formatives i/o culturals.    

7. La biblioteca facilita els mitjans oportuns en forma de cursos, sessions o publicacions per promoure la 
formació dels usuaris en l’ús de la biblioteca i les fonts d’informació així com l’elaboració de materials divulgatius 
dels fons documentals (guies de recursos, butlletins de novetats, etc).    

8. La biblioteca és un punt d’informació en tot allò relacionat amb la ciutat .   

ArticleArticleArticleArticle     9999....    Servei de préstecServei de préstecServei de préstecServei de préstec
1.    El servei de préstec i autopréstec permet, prèvia presentació del carnet d’usuari, emportar-se temporalment 
documents fora de la biblioteca. 

2. Les persones usuàries poden endur-se en préstec el número de documents i per el període de temps que 
determina la normativa vigent de la XBM. En períodes de vacances o tancaments temporals, es podrà establir, a 
criteri de la biblioteca, un termini de préstec superior al fixat amb caràcter general .



69

3.    Seran objecte de préstec tots els materials que constitueixen la col·lecció de la biblioteca amb les excepcions 
d’algunes obres de referència, els números vigents de diaris i revistes i aquells documents determinats com a 
valuosos o de característiques especials per la biblioteca .  

4. Els documents prestats podran ser renovats fins un màxim de tres vegades sempre i quan no estiguin 
reservats i no hagi expirat el termini de tornada. Les renovacions es podran sol·licitar en línia a través de l’espai 
personal del Catàleg Col·lectiu de la XBM, per telèfon, per correu electrònic o presencialment a la biblioteca, al 
servei d’autopréstec.

5.    Podran efectuar-se reserves sobre el material prestat. Tan bon punt els documents reservats estiguin 
disponibles, la biblioteca avisarà l’usuari que els haurà de recollir en un termini màxim de 7 dies hàbils. En cas 
que l’usuari no pugui recollir la reserva, pot autoritzar una altra persona a recollir-la presentant la corresponent 
autorització juntament amb el DNI original de l’autoritzat i una fotocòpia del DNI i del carnet de biblioteca de la 
persona usuària que té la reserva.  Les reserves efectuades en línia hauran de recollir-se sempre a la biblioteca 
propietària. 

6.    L’usuari de préstec està obligat a mantenir els materials en bon estat, a retornar-los en els terminis estipulats i 
a la seva reposició en cas de no devolució i deteriorament. La biblioteca indicarà el procediment de la reposició 
en el supòsit que el títol del document no es trobi a la venda o estigui descatalogat. 

7. La biblioteca disposa de bústia per retornar documents les 24h. En cas de trobar la bústia plena, l’usuari és 
responsable dels documents no dipositats correctament. La biblioteca podrà indicar períodes de tancament 
sempre que ho cregui oportú, que seran comunicats prèviament.

8. Pel retard en el retorn dels documents prestats s’apliquen punts de demèrit al carnet d’usuari que poden 
arribar a un període d’exclusió del servei segons els termes indicats a la Normativa de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals. 

9.    Mentre no es retorni el document pendent, el carnet d’usuari resta bloquejat per fer ús dels serveis 
bibliotecaris per al qual en sigui requerit . 

10. El bloqueig del carnet afecta a la biblioteca propietària dels documents i a la resta de les biblioteques i 
serveis de la XBM.

11. La normativa del servei de préstec de la Xarxa de Biblioteques Municipals fixa les condicions d’ús del servei 
per al conjunt de les biblioteques i bibliobusos de la província i es pot consultar al portal de la XBM, 
bibliotecavirtual.diba.cat. 

12. El préstec de llibres electrònics, àudiollibres, etc. a través de plataformes digitals pot estar subjecte a 
condicions de préstec especials que vindran regulades per normatives especifiques .

ArticleArticleArticleArticle     10101010....    Préstec interbibliotecariPréstec interbibliotecariPréstec interbibliotecariPréstec interbibliotecari     
1. La biblioteca municipal ofereix el servei de préstec interbibliotecari de la Xarxa de Biblioteques Municipals així 
com els d’altres biblioteques del Sistema Bibliotecari de Catalunya amb les quals s’hagi establert acords de 
col·laboració específics.  

2.    El servei de préstec interbibliotecari entre els municipis que pertanyin a la XBM està subjecte al pagament de 
la taxa corresponent. La sol·licitud de documents, així com la devolució de documents agafats en préstec en 
altres biblioteques, suposarà el pagament avançat de la taxa. Els documents subjectes a aquest servei són 
definits a la política aprovada a la XBM.

3. Si el document es troba en biblioteques d’altres institucions s’haurà de demanar el cost del servei que pot 
variar depenent de la institució on es trobi el document . 

4. El servei de préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
Granollers és gratuït. Aquest servei permet la sol·licitud, reserva i devolució de forma indistinta en qualsevol de 
les biblioteques del municipi.

ArticleArticleArticleArticle     11111111....    Servei públic d’accés a Internet i ofimàticaServei públic d’accés a Internet i ofimàticaServei públic d’accés a Internet i ofimàticaServei públic d’accés a Internet i ofimàtica
1. La normativa del servei públic d’accés a Internet de la Xarxa de Biblioteques Municipals fixa les condicions 
d’ús del servei d’Internet i+ i els accessos a la xarxa Wi-Fi proporcionats per la Diputació de Barcelona; així com 
l’aplicació de les mesures que contravinguin el funcionament i ús adequat del servei . 

2. El servei públic d’accés a Internet és gratuït per als usuaris de la XBM. El servei d’impressió    vinculat està 
sotmès a preus públics aprovats per la Diputació de Barcelona o en el seu defecte per l’Ajuntament de 
Granollers. 
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3.    Per accedir al servei és imprescindible identificar-se amb el carnet d’usuari de les biblioteques de la XBM, que 
és personal i intransferible. Els terminals d’accés a Internet són de consulta individual . La biblioteca es reserva la 
possibilitat de finalitzar les sessions en qualsevol moment sense previ avís .

4.    L’accés a Internet per part dels menors de 14 anys està vinculat a l’autorització del pare, mare o tutor legal 
que implica l’expedició del carnet.

5.    Els pares, mares o tutors legals tenen la responsabilitat de vetllar per l’ús del carnet quant a consultes a 
Internet per part dels menors, exercint el nivell de control que considerin necessari .

6.    Per assegurar la disponibilitat de terminals destinats al servei d’Internet i+, els usuaris podran reservar 
sessions adreçant-se al personal o fer autoreserves des del catàleg en línia de la biblioteca o per mitjà de 
l’adreça del servei d’Internet i +. En cas de no presentació, la reserva serà cancel·lada pel propi sistema 10 
minuts després de l’hora prevista, i se li comptarà a l’usuari la sessió reservada . 

7. Addicionalment, es disposa de terminals destinats al servei Punt TIC amb accés a internet i ofimàtica. Els 
usuaris podran reservar sessions adreçant-se al personal o fer autoreserves des del catàleg en línia de la 
biblioteca o qualsevol dispositiu connectat a Internet mitjançant la mateixa adreça que el servei d’Internet i +.

8. El servei està pensat per a la recerca d'informació amb finalitats culturals, d’aprenentatge, de consulta en 
general i per a activitats vinculades a l’oci. És important tenir en compte que a Internet algunes informacions 
poden resultar errònies o incompletes. Per aquest motiu la biblioteca encoratja a les persones usuàries a 
contrastar la validesa de la informació que trobin a través d 'Internet.  

9. Des dels terminals fixos de connexió a Internet, es podrà imprimir els resultats de les seves consultes a les 
impressores que la biblioteca té destinades a aquesta finalitat . 

10.    Es    podrà gravar els resultats de les consultes en dispositius d’emmagatzematge externs que pot portar 
l’usuari o bé adquirir a la biblioteca. 

11.    La biblioteca permet l’ús de dispositius mòbils , ordinadors portàtils i tauletes per a la connexió al servei Wi -Fi.

12.    L’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest espai amb finalitats il·lícites o la consulta i/o difusió de continguts de 
caràcter il·legal, pornogràfic, violent i/o ofensiu. 

13. L’usuari no pot instal·lar o descarregar programari informàtic o realitzar qualsevol acció que suposi canvi, 
eliminació o modificació en la configuració dels ordinadors de la biblioteca i activitats que puguin causar la 
congestió o alteració de xarxes i sistemes .  

14. L’usuari té l’obligació de tancar la seva sessió abans d’abandonar el terminal. Qualsevol conseqüència 
derivada de no tancar la sessió és responsabilitat del propi usuari .

15. L’usuari està obligat a respectar la privacitat dels altres usuaris en la realització de les consultes i a mantenir 
la distància de cortesia.

16. La biblioteca ofereix materials d’ajuda per a la connexió dels dispositius personals a la xarxa Wi-Fi, però el 
personal de la biblioteca no ofereix assistència tècnica .

17. El bloqueig del carnet pel servei públic d’accés a Internet comporta la suspensió temporal d’aquest servei a 
la biblioteca en la que s’hagin produït els fets i a la resta de biblioteques de la XBM .

18. L’incompliment de les normes del servei públic d’accés a Internet suposen l’aplicació de punts de demèrit al 
carnet d’usuari. S’adjudiquen 50 punts que impliquen el bloqueig del carnet d’usuari durant 15 dies naturals. Per 
fer efectiu el desbloqueig del carnet cal adreçar -se al taulell de la biblioteca.

ArticleArticleArticleArticle     12121212....    Serveis de foment a la lecturaServeis de foment a la lecturaServeis de foment a la lecturaServeis de foment a la lectura ....    Condicions generalsCondicions generalsCondicions generalsCondicions generals     
1. La biblioteca realitza per si mateixa o en col·laboració amb altres institucions públiques o privades, activitats 
de caràcter cultural (exposicions, debats, presentacions, conferències, ...) que ajuden a fomentar l’hàbit lector 
entre la població, dóna oportunitats per al desenvolupament personal i facilita l’accés igualitari a la cultura .

2. Les activitats organitzades per la biblioteca són de lliure accés per a tothom. Per motius de capacitat o en cas 
d’estar dirigides a un sector de públic determinat la biblioteca pot limitar -hi l’accés.  

3. Les activitats són gratuïtes sempre que no es fixin preus públics perquè siguin de caràcter especial, d’interès 
restringit, per necessitat d’autofinançament o perquè es vulgui limitar el nombre d’inscripcions .

4. Els usuaris que assisteixen a les activitats programades han de seguir les recomanacions que determina el 
personal de la biblioteca per al correcte desenvolupament de l’activitat . 
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ArticleArticleArticleArticle     13131313....    Serveis de suport a la formació i l’aprenentatgeServeis de suport a la formació i l’aprenentatgeServeis de suport a la formació i l’aprenentatgeServeis de suport a la formació i l’aprenentatge
1. La biblioteca com a espai d’aprenentatge obert contribueix a la formació i l’autoaprenentatge al llarg de la vida 
amb programes formatius en diferents àmbits relacionats amb les tecnologies, el desenvolupament personal i, 
l’ús i funcionament de la biblioteca.  
 
2. La biblioteca ofereix un programa estable de visites guiades i sessions de formació d’usuaris adreçades a 
públics concrets amb l’objectiu d’iniciar-los en l’ús de la biblioteca i divulgar-ne el seu funcionament així com 
familiaritzar als usuaris en la cerca i recuperació d’informació .  

3. Les visites guiades i les sessions de formació d’usuaris són un recurs dissenyat, preferentment, per l’ús 
docent i pedagògic. Els centres educatius s’adreçaran a la biblioteca per sol·licitar -ne i programar les sessions en  
la forma que la biblioteca estableixi per a tal fi .

4. Altres col·lectius, entitats o particulars podran sol·licitar les sessions directament a la biblioteca . 

ArticleArticleArticleArticle     14141414....    Serveis a col·lectius amb necessitats especialsServeis a col·lectius amb necessitats especialsServeis a col·lectius amb necessitats especialsServeis a col·lectius amb necessitats especials     
1. La biblioteca dóna resposta a les necessitats especials d’aquelles persones que tenen dificultats per a la 
lectura, amb llibres sonors, documents audiovisuals i materials impresos específics així com maquinari i 
programari pensats per a facilitar la lectura.

2. La biblioteca facilita serveis específics als lectors amb necessitats especials .  

ArticleArticleArticleArticle     15151515....    Servei de reprografiaServei de reprografiaServei de reprografiaServei de reprografia
1. És permet únicament fer reproduccions de la col·lecció local exclosa de préstec, sigui per ús privat o de 
recerca, i prèvia sol·licitud al personal de la biblioteca .

2. El servei està subjecte al pagament de les taxes establertes segons ordenances municipals. La recaptació es 
farà d'acord amb els criteris o directrius establerts des de la Tresoreria de la Corporació .

3. Els usuaris/àries hauran de tenir en compte la normativa vigent en matèria de drets d’autor a l’hora d’efectuar 
les còpies.  Tal i com estableix la Llei de Propietat Intel·lectual vigent, les reproduccions de les obres s’han de 
realitzar exclusivament per a ús privat , amb finalitat de recerca i sense ànim de lucre. 

4. La biblioteca municipal podrà restringir la reproducció de determinats documents en funció del seu estat de 
conservació o bé en altres supòsits que determini .

TÍTOL IVTÍTOL IVTÍTOL IVTÍTOL IV ....    COL·LECCIÓCOL·LECCIÓCOL·LECCIÓCOL·LECCIÓ     

ArticleArticleArticleArticle     16161616....    Fons documental de la biblioteca públicaFons documental de la biblioteca públicaFons documental de la biblioteca públicaFons documental de la biblioteca pública
1. Com a biblioteques públiques, la col·lecció de la biblioteca es caracteritza per ser un fons general que ofereix 
serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social, tant al conjunt del públic en general com a 
determinats grups d’usuaris. 

2. El fons documental de la biblioteca s’adapta a les necessitats i característiques de la població del municipi .

ArticleArticleArticleArticle     17171717....    Política de desenvolupament de la col·leccióPolítica de desenvolupament de la col·leccióPolítica de desenvolupament de la col·leccióPolítica de desenvolupament de la col·lecció     
1. La col·lecció inicial i el manteniment del fons bàsic es determina a partir dels criteris  establert a la Política de 
Desenvolupament de Col·lecció del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

2. La biblioteca defineix la seva pròpia política de desenvolupament de la col·lecció en relació a la seva realitat 
territorial i les necessitats dels seus usuaris . A més dels criteris de selecció per a l’adquisició també s’estableixen 
els criteris d’esporgada del fons documental . 

ArticleArticleArticleArticle     18181818....    DonatiusDonatiusDonatiusDonatius     
1. La biblioteca accepta els donatius en bon estat que s’adeqüin a la seva política de desenvolupament de 
col·lecció, que suposin un benefici per al seu fons i que tinguin un interès per als seus usuaris . 

2. L’equip de treball de la biblioteca avaluarà les obres que s’ofereixen com a donació i en determinarà el destí 
que consideri més adient. 

3. Les persones que vulguin oferir documents a la biblioteca , prèvia al lliurament dels materials s’han de posar en  
contacte amb la biblioteca perquè els comuniqui el procediment a seguir .

4. D'acord a allò previst a l'article 18.2, es procedirà a formalitzar l'acceptació d'aquelles obres que passin a 
formar part de la col·lecció de la biblioteca, mitjançant el corresponent acord de l 'Ajuntament.

TÍTOL VTÍTOL VTÍTOL VTÍTOL V ....    ESPAIS DE SUPORTESPAIS DE SUPORTESPAIS DE SUPORTESPAIS DE SUPORT     
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ArticleArticleArticleArticle     19191919....    Espais de SuportEspais de SuportEspais de SuportEspais de Suport
1. La biblioteca disposa d’espais i equipaments de suport per a la formació, l’aprenentatge i la divulgació cultural 
subjectes a les condicions generals d’ús que addicionalment podran complementar-se amb condicions 
especifiques d’ús per garantir el bon funcionament i servei . Són:

 Aula multimèdia per a la formació i l’aprenentatge de les competències digitals. L’ús d’aquest espai està 
subjecte a condicions especifiques d’ús .
 2 aules polivalents per a la formació i promoció de la cultura. Els usos d’aquests espais estan subjectes a 
condicions especifiques d’ús.
 Taller creatiu de suport a l’àrea infantil i juvenil
 Sales d’estudi que permeten, en períodes establerts, el seu ús fora de l’horari del servei bibliotecari. L’ús 
d’aquest espai està subjecte a condicions especifiques d’ús .
 Sala d’actes. Subjecte a condicions especifiques d’ús .
 Terrat. L’ús d’aquest espai està subjecte a condicions especifiques d’ús .

TÍTOL VITÍTOL VITÍTOL VITÍTOL VI ::::    Infraccions i sancionsInfraccions i sancionsInfraccions i sancionsInfraccions i sancions

ArticleArticleArticleArticle     20202020....    Disposicions generalsDisposicions generalsDisposicions generalsDisposicions generals
1. L’incompliment de les previsions establertes d’acord a les tipificacions de infraccions indicades a l’article 23 
del present reglament constitueix una infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció . 

2. L’exercici de la potestat sancionadora municipal s'ajustarà a allò que disposa el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 
comú, i la resta de normativa vigent d’aplicació .

3. Per tot allò no regulat en aquest Reglament será d’aplicació supletòria la normativa específica vigent de la 
Diputació de Barcelona relativa a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats .

ArticleArticleArticleArticle     21212121....    Òrgans competentsÒrgans competentsÒrgans competentsÒrgans competents
1. L’alcalde o regidor en què hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els procediments sancionadors i 
imposar les sancions corresponents .

2. La facultat d'iniciar el procediment sancionador també inclourà la d'imposar les mesures provisionals 
corresponents i determinar la indemnització de danys i perjudicis que correspongui .

ArticleArticleArticleArticle     22222222....    ResponsablesResponsablesResponsablesResponsables
1. Seran responsables directes de les infraccions en el cas d'usos generals, les persones autores materials de 
les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits en què siguin menors d’edat o que hi concorri 
alguna causa legal d’inimputabilitat.
En aquest cas, en respondran dels danys els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que 
posseeixin la custòdia o guarda legal . 

2. Seran responsables directes de les infraccions en el cas d'usos especials objecte d'autorització de cessió, les 
persones titulars de l'autorització, amb independència que els actes constitutius de les infraccions els hagin 
comès les persones autoritzades o bé terceres persones . 

3. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, 
l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a l 'Ajuntament de Granollers. 

ArticleArticleArticleArticle     23232323....    InfraccionsInfraccionsInfraccionsInfraccions
1. Les infraccions es qualificaran de lleus , greus i molt greus.

2. Tindran la consideració d’infraccions lleus :
a) El comportament no apropiat en la biblioteca que suposi un perjudici a qualsevol usuari, personal o tècnic 
municipal.
b) Les conductes que malmetin o causin desperfectes en les instal·lacions i  /o l’equipament.
c) L’incompliment dels deures i obligacions dels usuaris indicades en aquest reglament, quan no sigui 
constitutiva d'infracció greu.
d) No seguir les indicacions del personal de la biblioteca . 

3. Tindran la consideració d’infraccions greus :
a) L’incompliment reiterat dels deures i les obligacions dels usuaris previstes al reglament .
b) No tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal de la biblioteca
c) El mal tracte d’obra a altres usuaris o personal de la biblioteca .
d) Les conductes que malmetin o causin desperfectes greus en les instal·lacions i /o l’equipament.
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e) Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o per a altres persones .
f) No respectar els horaris d’obertura i tancament de la biblioteca
g) No fer ús adequat de l'espai de la biblioteca. 
h) Realitzar publicitat sense autorització prèvia de la direcció de la biblioteca . 
i) Realitzar enquestes, recollir signatures o altres activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels 
serveis o molestar els altres usuaris .
j) No mantenir o conservar els espais objecte de la cessió en les mateixes condicions en què es trobaven abans 
de ser cedits. 
k) Manipular, sense autorització, els aparells especialitzats de què disposi l’equipament . 
l) Emmagatzemar objectes i/o productes susceptibles de produir combustió i /o explosió.

4. Tindran la consideració d’infraccions molt greus :
a) Robar o tenir conductes que malmetin o causin desperfectes molt greus en les instal·lacions i/o equipament.
b) Les conductes que alterin de manera molt greu l’ordre a les instal·lacions i causin greus perjudicis a la resta 
d’usuaris.
c) No respectar de manera molt greu al personal de les biblioteques .
d) La reincidència en conductes qualificades com a greus .

ArticleArticleArticleArticle     24242424....    SancionsSancionsSancionsSancions
1. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de fins a  60 €.

2. Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de  61 € a 150 €.

3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de  151 € a 450 €. 

DISPOSICIONS FINALSDISPOSICIONS FINALSDISPOSICIONS FINALSDISPOSICIONS FINALS

 L’Ajuntament de Granollers i la direcció de la biblioteca es reserven el dret de resoldre qualsevol supòsit no 
previst en el present reglament de la manera que estimi més convenient per al correcte funcionament de 
l’equipament.

 Aquest reglament afecta totes les persones que facin ús de les instal·lacions i serveis de la biblioteca amb 
independència de la possessió o no del carnet. Contra la vulneració del reglament no es podrà al·legar 
desconeixement. La biblioteca vetllarà per facilitar còpies integres o extractes del reglament a tothom que ho 
sol·liciti, i es podrà consultar també a la pàgina web municipal .

 Aquest reglament entrarà en vigor a partir de la seva publicació íntegra al BOPB ."

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

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

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

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

SISÊ.- Acordar que es publiqui el text definitiu del Reglament a la web de l'Ajuntament de Granollers i 
a la seva seu electrònica, als efectes que es pugui consultar per tots els interessats.  

SETÈ.- Derogar la Normativa d'Ús de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Granollers, aprovada pel 
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Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió ordinària del dia 27 de juny de 2006, i publicat 
íntegrament el text del Reglament en la forma aprovada definitivament al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 29 d'agost de 2006. 

Alcalde: Molt bé, moltes gràcies en farà la presentació la regidora de Cultura senyora Mireia López 
Ontiveros, endavant.  

Senyora López:  Moltíssimes gràcies Alcalde, molt bona nit a tothom, a tots i a totes el Reglament de 
la Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers regula el servei públic de la biblioteca de can 
Pedrals, biblioteca urbana i comarcal i també la biblioteca de Roca Umbert, biblioteca de proximitat. 
LA xarxa urbana biblioteques de Granollers es un servei de titularitat municipal que gestiona amb 
conveni concertadament amb la Diputació de Barcelona,per la seva part la Diputació de Barcelona 
assessora i dona suport als ajuntaments en tot allò que fa referencia la desenvolupament dels serveis 
bibliotecaris i vetllar també per la seva coordinació per equilibri territorial i també per la qualitat del 
servei. L'any 2013  es va aprovar la Normativa reguladora per obtenció del carnet d'usuari de la xarxa 
biblioteques municipals de l a Diputació de Barcelona i us de tots aquells serveis vinculats que 
requereixen utilització del mateix, fent lògicament especial esmen  a internet tots els nous usos 
derivats i al sistema de préstec i també l'obtenció del carnet de la biblioteca. LA Diputació de 
Barcelona ens ha demanat a tots els municipis que integrem aquesta xarxa municipal que actualitzem 
els nostres Reglaments d'acord amb aquest nous usos bibliotecaris i a la seva directriu de gerència. 
Pel que fa a les biblioteques de Granollers l'any 2005 com tots sabeu va entrar en funcionament la 
biblioteca de Roca Umbert i d'aquesta manera s'ha de configurar la nostra xarxa urbana de 
biblioteques de Granollers. L'any 2006 vem aprovar una Normativa d'ús de la xarxa de biblioteques 
que ens ha permet durant 10 anys treballar i donar un molt bon servei bibliotecària la ciutadania, però 
evidentment ara actualment els usos han canviat i per tant necessitem construir un Reglament , com us 
he dit aquesta Normativa fins ara ens ha fet molt bon servei, no només ho sabem per les nostres 
dades que tenim de biblioteques sinó per tot aquelles dades que ens han estat facilitades pel cercle  
cooperació inter municipal. Dir que aquesta Normativa com us he comentat a quedat ja del tot 
obsoleta pels canvis vinculats des de la crisi econòmica com també per la introducció de noves 
tecnologies, així doncs, necessitem un nou Reglament, un Reglament que ens permeti seguir 
avançant, la biblioteca que volem en el futur, una biblioteca que sigui relacional estem canviant molts 
dels usos dels espais de la biblioteca i també adaptada com us he dit a les noves tecnologies. Aquest 
Reglament municipal es centre en la regulació del nou ús de l'espai de les biblioteques de Granollers i 
de tots aquells serveis que li son propis. L'absència d'aquest reglament partint de la definició  que fa la 
UNESCO de la biblioteca pública com a centre local d'informació que té com a missió l'accés lliure i 
sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i també a la informació, la missió de les 
nostres biblioteques es la de en primer lloc garantir la igualtat d'oportunitats dels ciutadans a l'accés a 
la informació donant suport a la formació al llarg de tota la vida, fomentar la lectura i esdevindre un 
espai de trobada intercanvi multicultural, multi generacional, un espai que en definitiva ens aculli a 
totes i ens acolli a tots.

Els valors que fonamenten aquesta missió no son altres que el coneixement i l'educació, el diàleg i la 
convivència, l'orientació a l'usuari, la qualitat i el compromís , i per això la xarxa  de les nostres 
biblioteques vol avançar envers un model de servei bibliotecari que aposti per incorporar la nova 
tecnologia al serveis digitals i l'elaboració de productes d'informació amb un alt valor afegit. Per 
valorar d'una manera, entra més en detall a la necessitat d'aquest nou Reglament hem de tindrà en 
compte tot allò que ha succeït aquest darrers 10 anys. Tenim una societat en constant evolució, una 
societat que es caracteritza per factors com l'increment en l'ús de les noves tecnologies, internet, 
smarphons, tablets, portàtils i demes; els canvis també en el consum cultural la tendència a l'excés 
immediat, al coneixement i la diversitat d'interessos i la multiculturalitat, tot això evidentment ens 
genera uns nous desafiaments als bibliotecaris per donar resposta a totes aquestes necessitats i 
noves expectatives dels nostres usuaris. La societat granollerina tampoc s'ha lliurat de patir una greu 
crisi econòmica al qual ha comportat que també utilitzar les biblioteques com espais d'acollida on 
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trobar un confort amb la comunitat. Canvis importants un dels més importants ha estat implementar tot 
el que es el sistema de radiofreqüència en el préstec de documents. La radiofreqüència ens ha 
incorporat moltes millores, una d'elles ha estat que dona molta més autonomia al usuari, ja que li 
facilita l'autoservei, tingueu en compte que el 82% dels llibres que s'han prestat aquest any 2015, 
s'han fet mitjançant l'autoservei i només un 18% ho ha fet a traves del taulell d'atenció, i ha sigut en 
casos majoritàriament que hi ha hagut algun tipus d'incidència. Aquesta xifra es molt positiva i més 
tenint en compte que les nostres biblioteques originàriament no han nascut amb aquest sistema de 
préstec, la clau d'aquest èxit ha estat conduir els hàbits dels usuaris informar-los molt bé de totes les 
avantatges que ens dona aquest servei. L'autoservei també comporta tot un canvi pel que fa al model 
de gestió de biblioteca pública pel fet de que allibera el personal tècnic d'aquestes tasques més 
rutinàries en quan a la tramitació del préstec i això fa que puguin  dedicar -se a produir altres productes 
i activitats en valor afegit, entenem activitats amb al valors afegits, totes aquelles tasques 
relacionades i d'acompanyament als usuaris, d'alguna manera estem fent desaparèixer els mostradors 
per apropar-nos molt més a la ciutadania i totes aquelles necessitats que té. 

La radiofreqüència també ens ha permès obtindre dades estadístiques molt acurades ja que ens dona 
informació de franges horàries del tipus de document, de l'edat de l'usuari, tot això evidentment fa que 
puguem avaluar els serveis bibliotecaris i sobretot preveure les noves necessitats que tenen els 
nostres usuaris, només per dir-vos algunes petites dades de la memòria de l'any 2015, biblioteques de 
Granollers ha tingut gairebé 350 mil visites presencials això suposa un 5,5% d'increment respecta 
l'any 2014. Aquesta tendència a 'alça dels usuaris ens indica que una acceptació d'aquests nous 
serveis i també denota per part dels usuaris un alt grau de satisfacció 1.250 persones han fet ús diari 
de les nostres biblioteques, hem fet més de 160 mil préstecs hem tingut 29 mil usos dels serveis 
d'internet i ofimàtica i 33.500 usos aproximadament pel que fa a la utilització de la xarxa de wifi. La 
xarxa bibliotecaris de Granollers doncs ha evolucionat en el seu model de gestió i usos adaptant-se a 
nous canvis socials i nosaltres volem seguir avançar en la definició del anostra biblioteca de futur i per 
això necessitem un Reglament que ens permeti seguir en aquest camí. Pel que fa breument i ja acabo 
l'estructura d'aquest Reglament s'estructura de la següent manera, com a títol primer i trobem les 
disposicions generals de la biblioteca, fa referencia a l'accés a la mateixa  i a les condicions i usos 
generals, el títol segon estableix els drets i deures dels usuaris, el títol tercer ens parla dels serveis de 
biblioteca, breument del caràcter general dels mateixos, del carnet d'usuari, de la consulta, informació, 
servei de préstec, préstec entre biblioteques, no només les nostres, sinó amb biblioteques d'altres 
municipis de la Diputació de Barcelona, també ens parla del servei public d'accés a internet i 
ofimàtica, dels serveis de foment a la lectura,  dels serveis de suport a la formació  i a l'aprenentatge i 
també dels serveis  a col·lectius que tenen necessitats especials, el quart títol fa referencia al fons 
documental i a tota la seva política de desenvolupament i el cinquè títol es contemple els espais de 
suport des de la xarxa de les nostres biblioteques tenim  una multimèdia per a la formació i 
l'aprenentatge de les competències digitals a Roca Umbert. També tenim aules polivalents,  per la 
formació i la promoció de la ciutat, tenim taller creatiu de suport a l'àrea infantil i juvenil, tenim sales 
d'estudi, sala d'actes i recentment hem remodelat el terrat de can Pedrals amb el qual també es un 
espai fantàstic perquè si puguin dur a terme molts d'aquests nous usos del que us he parlat. Creiem 
que aquest es un Reglament pensant per donar molt bon servei a la ciutadania i per això avui el 
sotmetem a l'aprovació d'aquest Ple, moltíssimes gràcies.   

Alcalde: Moltes gràcies si no vaig errat no hi ha anunciades intervencions i en tot cas el que hi ha 
anunciat, és que hi ha també suport de tots els grups municipals aquesta proposta, per tant la donem 
per aprovada i per unanimitat,  
i volem transmetre a la regidora i al conjunt de persones que gestiona les nostres biblioteques 
l'agraïment per la feina, com senyalava molt important  es l'equipament cultural més utilitzat de la 
ciutat,  val la pena que ho diem i ho diem en veu alta, tractar una feina essencial amb una ciutat que 
vol ser educadora. 

S'aprova per unanimitat
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Alcalde: Passem a la Junta de portaveus i a les mocions. Sra. Secretària és el seu moment. 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

16161616....1111).-).-).-).-    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    
PER ESTABLIR CRITERIS DE PAGAMENT DE LPER ESTABLIR CRITERIS DE PAGAMENT DE LPER ESTABLIR CRITERIS DE PAGAMENT DE LPER ESTABLIR CRITERIS DE PAGAMENT DE L''''IBI A PROPIETATS VINCULADES A ENTITATSIBI A PROPIETATS VINCULADES A ENTITATSIBI A PROPIETATS VINCULADES A ENTITATSIBI A PROPIETATS VINCULADES A ENTITATS    
RELIGIOSESRELIGIOSESRELIGIOSESRELIGIOSES

La Secretària informa que aquesta moció ha estat  retirada de l'ordre del dia

16161616....2222).-).-).-).-    MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERCMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERCMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERCMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC----AG PER A ELIMINAR L’ÍNDEX DEAG PER A ELIMINAR L’ÍNDEX DEAG PER A ELIMINAR L’ÍNDEX DEAG PER A ELIMINAR L’ÍNDEX DE    
REFERÈNCIA DE PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE TRES ANYSREFERÈNCIA DE PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE TRES ANYSREFERÈNCIA DE PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE TRES ANYSREFERÈNCIA DE PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE TRES ANYS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveu  amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC-CP, CIU, ERC-AG-AM , i PP; i 
l'abstenció dels Grups Municipals C's i CpG-CUP-PA

Les tres modalitats d’ IRPH (caixes, bancs i entitats) han estat índexs utilitzats per referenciar més 
d’1.500.000 hipoteques a l'estat espanyol impulsats per les entitats financeres, convencent als clients 
amb arguments ficticis de més seguretat i estabilitat . 

L’IRPH és un índex de referència que en el seu moment es va vendre com una possibilitat 
d’aconseguir un índex que havia de ser molt estable que, contràriament, va acabar sent un índex 
totalment opac, negociat per les mateixes entitats financeres, que sempre l’han situat per sobre de 
l’euríbor i que ha representat una autèntica estafa, en molts casos silenciada. A tall d’exemple, al 
gener de 2016 l’IRPH d’Entitats es mantenia en 2,44% mentre l’Euríbor se situava en un 0,042%.

L’Estat Espanyol, que és l’únic que té la possibilitat de poder suprimir aquest índex, de forma que els 
afectats puguin beneficiar-se d’un tipus d’interès referencial transparent, objectiu i de mercat. Però 
contràriament, l’Estat Espanyol ha acabat eternitzant una situació que suposa un autèntic 
deteriorament de moltes economies familiars. 

A l’any 2009, la Unió Europea va considerar que aquests índexs (controlats per la mateixa banca i 
teòricament vigilats pel Banc d'Espanya) eren sospitosos i fàcilment manipulables. Per aquest motiu 
Europa va manar de suprimir-los al govern espanyol. En un intent d'acatar les ordres Europees a 
l'octubre de 2011 l'Ordre Ministerial EAH2899 / 2011 contemplava eliminar els IRPH Caixes, Bancs i 
Ceca, però no esmentava l'IRPH Entitats. 

Amb aquesta Ordre Ministerial, les famílies que en la seva hipoteca tenien subscrit IRPH CAIXES o 
BANCS o CECA van quedar subjectes al substitut referenciat en l'Apartat 3 Bis de les seves 
respectives escriptures hipotecàries, fixant l'últim tipus d'interès nominal anual publicat que es va 
quedar amb un interès fix, tot i que les seves pròpies escriptures indicaven que seria variable, 
perpetuant així i de forma encoberta l'aplicació d'un tipus d'interès desaparegut i il·legal. I una altra 
part dels afectats, els que en la seva escriptura no es contemplava un interès substitutiu vigent, van 
quedar subjectes a l'IRPH Entitats, imposat pel govern a través de la disposició addicional 15 de la 
Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització i no negociat amb els afectats . 

En els dos casos es vulnera l'article 26 de la Llei EHA 2899/211, l’article 8 de la LCGC i l’article 6.3 del 
codi civil. Queda clar que la normativa torna a estar una altra vegada redactada per la mateixa banca i 
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que aquesta torna a guanyar i a passar per sobre de la ciutadania, com ja sabem que ha passat amb 
tantes lleis que s'han redactat contra la banca per pressió exterior (Europa) o per pressió social. 

Aquesta última estafa de la banca es suma a la que ja hem viscut amb els desnonaments, les 
preferents i tantes altres. 

Es tracta doncs d'un interès bancari manipulable i abusiu, és a dir, una estafa en tota regla, un autèntic 
frau que Europa va intentar esmenar però que se segueix mantenint de forma encoberta per la 
connivència del Govern i les entitats financeres, i que deixa a més d'un milió de famílies (unes 
300.000 a Catalunya) pagant a les entitats quotes que oscil·len entre 300/400€ mensuals més que les 
referenciades a l’Euribor. 

Aquesta situació ha portat a moltes famílies al desnonament quan haurien pogut mantenir les seves 
cases amb un interès de mercat aparentment més regulat com és l'Euribor.  Lamentablement, i mentre 
no s'anul·li definitivament l'IRPH Entitats i els tipus FIXOS perpetuats que deriven de l'IRPH 
caixes/bancs/ceca, això seguirà passant, i les famílies que van signar una hipoteca per tenir un sostre 
es veuran al carrer mentre les entitats continuant enriquint-se i malvenent les seves cases. 

Tot i la coneguda sentència  del Tribunal Suprem sobre clàusules sòl, ens trobem amb una nova 
clàusula sòl encoberta i no reconeguda. El propi Banc d'Espanya reconeix, a requeriment del Jutjat 
Mercantil n.4 de Burgos, la possible manipulació d'aquest tipus d'interès, per part i a favor dels propis 
interessos de les entitats financeres. 

Així doncs, és un índex manipulable que es converteix en un autèntic frau i que porta a gran part de 
les famílies afectades a quedar exposades a la pitjor de les cares d 'aquesta crisi. 

Les persones afectades que a títol individual han intentat negociar amb les seves entitats bancàries 
s'han trobat en molts casos amb coaccions, mentides i tècniques agressives per intentar canviar 
l'índex, sempre de forma favorable al banc. La situació no només descriu el comportament d'un índex 
abusiu, sinó també d'un índex que fa encara més difícil l'accés a un bé de primera necessitat com és 
l'habitatge, encarint el seu preu mitjançant interessos que repercuteixen en quotes que estan per 
sobre de la mitjana i molt per damunt d'un lloguer, nova mostra de les males pràctiques bancàries. 

Aquest comportament requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que es veuen exclosos. 

Des de la primera sentència que anul·lava l'IRPH i les pioneres, més de 40 sentències favorables a la 
nul·litat d'aquest interès abusiu, que determinen fins i tot la retroactivitat, com és el cas de les 3 
sentències dictades en el Jutjat Mercantil de Barcelona durant el primer trimestre de 2015, i disposem 
a dia d´avui de moltes més, donat que durant el 2016 continuen dictant-se en el mateix sentit, no tan 
sols a Barcelona, sinó també a la resta de l'Estat en un degoteig constant, també de la AP d´Àlava i 
amb sentències fermes de nul·litat a València i Huelva, de moment. 

Amb data 9 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 
presentada a favor dels afectats per l'IRPH i en contra de la perdurabilitat d'aquest.  Entre el punts 
aprovats en aquesta moció, la darrera és la recomanació als governs locals que impulsin, si així ho 
determinen els plenaris respectius, un document de compromís ètic que condicioni la possibilitat o no 
que l’Administració local tingui relacions comercials amb les entitats financeres que no el subscriguin, 
en el qual s’incorporin des de compromisos relatius a l’acceptació de mecanismes de mediació 
d’acord amb la Llei 22/2010, del 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya, fins a la supressió de 
les clàusules abusives – entre les quals hi ha l’IRPH – i a una moratòria de desnonaments, o altres 
compromisos que es considerin convenients”. 

Perquè si bé és cert que les competències en matèria de sistema monetari, divises, canvi i 
convertilitat, ordenació del crèdit, banca i assegurances són pròpies del govern espanyol, hi ha un 
marge de maniobra en la protecció al consumidor on els governs locals poden contribuir i pressionar 
per arribar a acords entre els clients i les entitats financeres emparant-se en el seu paper de 
compradors de productes financers. 
                  
També s'ha de fer una merescuda menció a la recent proposta de resolució del Parlament Europeu 
sobre la legislació hipotecària i els instruments financers de risc a Espanya (2015/2740 (RSP) de 2 
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d'octubre, a la que responent entre altres a la petició 1249 / 2013, s'adverteix en el seu punt número 9 
que l'ÚS de l'IRPH ÉS CONTRARI a la DIRECTIVA 93/13 /CEE sobre clàusules abusives en 
contractes celebrats amb consumidors. Tornant així les autoritats Europees ha deixar constància de 
l'opacitat, abusivitat i manipulació bancària que caracteritzen a l 'IRPH. 

Finalment afegir que reputats catedràtics en matemàtiques també ho avalen amb els seus informes 
sobre IRPH. 

És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents acords ,

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

Primer.- Posicionar-se a favor de les famílies afectades i que insta al Govern Espanyol a eliminar de 
forma immediata i definitiva l 'IRPH Entitats i els fixos establerts en substitució dels desapareguts IRPH 
Caixes/Bancs/Ceca, i modifiqui per això l'apartat 3 de la disposició addicional 15 del Règim de 
Transició per a la desaparició dels índexs o tipus d'interès de referència de la Llei 14/2013 de 27 de 
setembre d'Ajuda als Emprenedors, de manera que els préstecs quedin a interès nul i es procedeixi a 
la devolució per part de les entitats de les quantitats cobrades de més de manera fraudulenta.
 
Segon.- Impulsar un compromís ètic mitjançant document que reguli les relacions entre l'Ajuntament i 
les entitats financeres.  Aquest document valorarà la incorporació de la mediació la supressió de 
clàusules abusives entre d’altres l’IRPH i els seus derivats , la suspensió de desnonaments,en favor de 
lloguers socials i, en general, la inclusió de mesures per revertir les conseqüències que la mala 
pràctica bancària hagi causat a les famílies afectades. L'Ajuntament, preferentment, establirà relacions 
amb aquelles entitats que subscriguin aquest compromís. 

Tercer.- Posar en marxa una campanya informativa sobre la situació dels afectats per l’IRPH i difondre 
la tasca del Servei d’Intermediació ens Deutes de l’Habitatge (SIDH), qui, entre d’altres, compta amb 
un servei per ajudar, assessorar i supervisar les persones afectades per l’IRPH que vulguin revisar 
aquesta clàusula, davant el risc de seguir sent objecte d'aplicació de mesures abusives i 
desproporcionades per part de les entitats bancàries, tal com ha denunciat diverses vegades la 
Comissió Europea. 

Quart.- Transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, als 
diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions de veïns 
del municipi, així com publicitar obertament aquesta estafa pels tots als mitjans de comunicació .

  
Alcalde: En tot cas aquí hi ha demanada explicació de vot si el P.P. vol intervenir... no?, per la CUP la 
senyora Oliver?.   

Senyora Oliver: Bé prometo ser absolutament breu, però enteníem que aquesta  abstenció calia una 
breu explicació. La primera era que entenem que el primer punt es quelcom, que suposo que se li ha 
passat a esquerra, entenem que això de fer una demanda a l'Estat espanyol es quelcom que ja es 
temps fugit, entenem que es temps del passat i per tant hem d'anar elaborant la pròpia legislació com 
a país absolutament d'acord amb la necessitat d'aquest compromís ètic que reguli les relacions entre 
ajuntaments i entitats financeres, però ja que parlem de compromís ètic, enteníem que aquesta moció 
hauria d'haver fet una pas més endavant, no només quedar-se amb la supressió d'aquestes clàusules 
abusives com IRPH sinó doncs, perquè no posem èmfasis de compromís respecte del lloguer social o 
amb entitats financeres per exemple que no tinguin paradisos fiscals o un compromís ètic que es 
concreti amb entitats per exemple que no col·laborin amb l'industria armamentística, només volíem 
afegir aquest punt, gràcies.  
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Alcalde: Moltes gràcies, no sé si Ciutadans vol fer ús de la paraula... no?  Esquerra Republicana... 
tampoc? Convergència i Unió... tampoc? Grup Socialista.. tampoc..., per tant feta l'explicació podem 
passar a la següent, endavant senyora Secretaria, 

16161616....3333).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS C''''S SOBRE ELS SOBRE ELS SOBRE ELS SOBRE EL    
SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS MOCIONES APROBADAS EN EL PLENO Y SUSEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS MOCIONES APROBADAS EN EL PLENO Y SUSEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS MOCIONES APROBADAS EN EL PLENO Y SUSEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS MOCIONES APROBADAS EN EL PLENO Y SU    
ACCESIBILIDAD POR PARTE DE LA CIUDADANÍAACCESIBILIDAD POR PARTE DE LA CIUDADANÍAACCESIBILIDAD POR PARTE DE LA CIUDADANÍAACCESIBILIDAD POR PARTE DE LA CIUDADANÍA     

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveu  amb el vot favorable dels Grups Municipals C's,  CpG-CUP-PA, i PP;  l'abstenció dels Grups 
Municipals CIU i ERC-AG-AM; i el vot en contra del Grup Municipal del  PSC-CP

Alcalde: Aquí hi ha petició també d'explicació, la CUP....  

Senyora Oliver:  Sí, però renunciem

Alcalde: Passem a la següent moció.

 
16161616....4444).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS C''''S PARA PROPONER YS PARA PROPONER YS PARA PROPONER YS PARA PROPONER Y    
PROMOVER LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES TESLAPROMOVER LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES TESLAPROMOVER LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES TESLAPROMOVER LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES TESLA    
EN GRANOLLERS O ÁREA DE INFLUENCIAEN GRANOLLERS O ÁREA DE INFLUENCIAEN GRANOLLERS O ÁREA DE INFLUENCIAEN GRANOLLERS O ÁREA DE INFLUENCIA

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveu  amb el vot favorable  del Grup Municipal C's;  l'abstenció dels Grups Municipals CIU i PP; i 
el vot en contra dels Grups Municipals del  PSC-CP,  ERC-AG-AM i   CpG-CUP-PA
 

Alcalde:  Be  aquí també havia demanat petició d'explicació a vot com a mínim i en tot cas ho farem 
per ordre com sempre, directament la CUP i llavors Ciutadans i si algun altre vol incorporar-s'hi, 
endavant.  

Senyor Navarro: Be voldríem fer unes consideracions al respecte no se si la ciutadania i els membres 
de la corporació coneixen a Tesla, es una empresa Sud-africana, el seu cap afirmava fa poc que no hi 
havia d'haver sindicats a la companyia, al final del 2007 va acomiadar al 10% de al 2008 va acomiadar 
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una altre 25% es una empresa que genera grans beneficis però que implica pocs llocs de treball una 
recerca que es va fer als Estats Units, va plasmar que Tesla contractava a treballador estrangers els 
quals pagava aproximadament 10 vegades menys que els nord-americans. L'empresa ha tingut 
pèrdues de 282 milions de dòlars al primer trimestre d'aquest any, es una inversió que s'haurien de 
plantejar. Per altre banda crec que Ciutadans es defineix com un partit lliberal, clar que els lliberals 
demanin ajudes publiques per una determinada empresa, ens sembla que s'ho han de plantejar... 
també veiem que hi ha moltes empreses que treballen en aquest sector com Nissan, Seat, o moltes 
altres a Catalunya que podrien optar a aquest tipus de proposta, no entenem perquè ha de ser una i 
no les altres, per tot plegat considerem que l'Ajuntament no ha de donar suport a una empresa 
concreta i menys a una com aquesta que no seguiria els criteris d'economia social, amb els quals 
nosaltres estem més a prop, per tant ens hem de plantejar altres maneres de redistribuir riquesa i 
garantia als principis de sostenibilitat dels qual anem parlant al llarg dels plens , gràcies. 

Alcalde: Gràcies, Ciutadans, endavant senyor  Meseguer te la paraula,    

Sr. Meseguer: Gràcies sr. Alcalde, bé nosaltres lamentem que aquesta moció no s'hagi tirar endavant, 
nosaltres des del primer moment hem intentat posant-se al costat dels ciutadans de Granollers i la 
problemàtica que hi ha en trobat una feina digna, potser no s'han llegit be la moció que nosaltres hem 
presentat ates que potser el titular no es el més correcte, es una mica, el punt de partida creiem que 
es una oportunitat que pot ser Tesla, però no només Tesla, parlàvem de muntar un comitè de treball i 
com el sr. Navarro estava dient pues hi ha una serie de naus industrials a Granollers que estan buides 
que s'haurien de buscar.. gent que pugui ser interessada, empreses que puguin consolidar-se a 
Granollers, però aquí seguim una mica amb el que jo deia, vull dir el final lo maco es que et portin el 
peix i no anar a pescar.... lo de Tesla seria simplement de dir, es una oportunitat aquesta gent sabem 
que volen entrar a Espanya, oferir-lis Granollers, les nostres avantatges  amb el Pla Estratègic del 
Circuit de Catalunya, està clar que els senyors de la CUP estan en contra de qualsevol proposta per la 
feina i se li ha de buscar sempre cinc potes en aquest gat. Jo crec que Tesla es una empresa 
innovadora es una empresa que està canviant el sistema de producció al mon de l 'automoció, tots som 
conscients, ho hauríem de ser-ho de la automoció els llocs de treball que genera, ja no els llocs 
directes, sinó els llocs indirectes, gràcies això països com a Alemanya estan al davant i son el motor 
d'Europa, gracies a potenciar el tema d'automoció ens agradi o no ens agradi, els senyor de la CUP 
també diuen, be no es que això..... en plan d'energia en principi neta sempre que vingui d'energies 
netes i repeteixo la nostra intenció d'anar a dir, es que anem a buscar  a Tesla no, no es comencem 
anar a buscar empreses que vinguin a Granollers o potser ens pensem que les empreses vindran 
soles, sinó sabem oferir el que tenim. Simplement aquí també de vegades escolto no m'agrada dir 
sempre el pecat, però mai el pecador. Ens vanagloriem de tenir empreses amb molta tecnologia, que 
nosaltres estem a favor de la tecnologia,  doncs Tesla es una empresa tecnològicament que està 
demostrant que està avançant,  lògicament aquestes empreses tenen pèrdues perquè estan en procés 
d'inversió i no entraré si paguen millor o paguen... està clar que si entren en un país o entren a 
Granollers hauran de seguir la Normativa laboral que hi hagi i no podran explotar ni molt menys la 
gent no?, però en definitiva ens ha sap creu que no s'hagi recolzat aquesta moció, això queda en 
evidencia l'interès que tenen molts dels que estem aquí per la problemàtica de no trobar una feina 
digna, creiem que era un punt per començar a treballar i buscar empreses que es vulguin instal·lar al 
nostre municipi i simplement, desabuts davant aquesta situació, llocs com Paterna, Palència, 
Comunitat fora de Navarra estan lluitant perquè aquesta empresa vingui i repeteixo a partir d'aquí 
s'hauria pogut crear aquesta comissió tant important per poder donar feina i trobar llocs de treball 
dignes, veig que això no te massa interès, diguin el que diguin i esperem que no se'n vagin a altres 
llocs i nosaltres seguirem treballant en aquesta línia que es la que creiem més important , gràcies.   

Alcalde: No sé si algú altre vol intervenir... no?,  doncs passaríem a la següent moció, també de 
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Ciutadans, endavant.   

16161616....5555).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS C''''S PARA GARANTIZAR ELS PARA GARANTIZAR ELS PARA GARANTIZAR ELS PARA GARANTIZAR EL    
ACCESO UNIVERSAL DE LOS LIBROS DE TEXTO EN CATALUNYAACCESO UNIVERSAL DE LOS LIBROS DE TEXTO EN CATALUNYAACCESO UNIVERSAL DE LOS LIBROS DE TEXTO EN CATALUNYAACCESO UNIVERSAL DE LOS LIBROS DE TEXTO EN CATALUNYA

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveu  amb el vot favorable dels Grups Municipals C's i PP; i el vot en contra dels Grups Municipals 
del  PSC-CP,  CIU, ERC-AG-AM i   CpG-CUP-PA

 

Alcalde: Moltes gràcies aquí també hi ha petició en aquest cas per part de la CUP per intervenir, 
endavant.

Senyor Navarro: Perdonin senyor de Ciutadans, no se'ns enfadin, som mestres uns quants dels que 
treballem a la nostra assemblea, entre altres els dos regidors i per tant creiem que havíem de portar el 
punt de vista també dels professionals. Quatre aspectes rapits, el primer. amb el currículum actual de 
la LOMCE cada any els llibres de text, però es un currículum del segle XIX, no se si ho saben. El 
benefici que s'està generant amb propostes com aquestes a les editorials, es un benefici molt gran, de 
fet la innovació de les millores educatives ens diuen que no cal tenir més llibres sinó utilitzar-los d'un 
altre manera, no se si això ho sabien.. En tercer lloc la gratuïtat universal de donar llibres a tothom no 
ajudar a redistribuir la riquesa,  que es una de les nostres preocupacions màximes i els hi plantejaré 
una  alternativa, hi ha la socialització no se si ho saben, allà on treballem nosaltres es porta a terme i 
aquest es un gran estalvi a les famílies sense donar-li tants diners  a les editorials que sabem amb qui 
estan vinculades, gràcies.  

Alcalde: Senyor Meseguer té la paraula. 

Senyor Meseguer: Jo no he entès res, ho sento.    

Alcalde: Sr. Meseguer es la seva moció, en tot cas si hi ha algú més que vulgui intervenir, el Grup 
d'Esquerra?... endavant. 

Senyor El Homrani,  Si seré breu, crec que aquí hi ha consens, molt  ràpidament, nosaltres hem votat 
en contra, per diversos motius, algun els compartim amb el que ha expressat el company de la CUP, 
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però crec que es important a vegades situar alguns aspectes. Un no és equitatiu per que hi hagi 
gratuïtat per tothom independentment del nivell soci- econòmic de les famílies. Dos tal i com s'ha 
explicat i crec que ho ha fet molt be i jo ho he entens perfectament, estem parlant ara mateix d'un 
sistema educatiu que impulsa molts altres tipus de format que no pas el llibre de text , estem parlant de 
materials elaborats pels propis centres, estem parlant del programari educatiu, estem parlant del 
material audiovisual, estem parlant de que moltes escoles  es propicien situacions d'aprenentatge que 
requereixen una participació activa dels alumnes i cada dia menys la utilització tradicional dels llibres 
de text, i després un tema que tampoc puc evitar dir, també ho fem perquè això te unes raons 
pressupostaries que creiem que les prioritats que ara mateix ha de tenir el nostre sistema educatiu i 
que ha de tenir moltes, no es l'element clau i després que propostes que tenen aquestes 
repercussions pressupostaries sense acompanyar-les de cap tipus de reflexió sobre el dèficit fiscal 
creiem que fem trampes absolutament, moltes gràcies.  

Alcalde: Algú altre grup vol intervenir...?  Passaríem a la següent és una moció presentada per la 
Crida Granollers CUP endavant.  

 

 
16161616....6666).-).-).-).-    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 DEFENSA DE LA TITULARITAT CATALANA DE LES VIES QUE ES CONSTRUEIXIN ALEN DEFENSA DE LA TITULARITAT CATALANA DE LES VIES QUE ES CONSTRUEIXIN ALEN DEFENSA DE LA TITULARITAT CATALANA DE LES VIES QUE ES CONSTRUEIXIN ALEN DEFENSA DE LA TITULARITAT CATALANA DE LES VIES QUE ES CONSTRUEIXIN AL    
VALLÈSVALLÈSVALLÈSVALLÈS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveu  amb el vot favorable  dels Grups Municipals del PSC-CP,  ERC-AG-AM  i CpG-CUP-PA; 
l'abstenció del Grups Municipals CIU i PP; i el vot en contra dels Grups Municipals C's.

Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la licitació de 
l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo Terrassa-Granollers (enllaç 
AP-7/C-60), popularment coneguda com Quart Cinturó, amb l’objectiu de “definir y comparar las 
diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía considerado, 
a efectos de que el estudio informativo sirva de base al expediente de información pública y al trámite 
de evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la alternativa más adecuada” 
amb un cost    de gairebé 1,9 milions d’euros.

Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i que, malgrat 
connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal, compleix funcions intercomarcals de 
mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament mitjançant comunicat de 
premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny “que sigui Catalunya qui 
defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental”.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 ha licitat l’assistència 
tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, amb la participació del propi Govern, 
dels Ajuntaments,  de ciutadans i de representants de la societat civil que analitzarà la funcionalitat de 
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les infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i planificar com hauran de 
ser en el futur.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat viària”, punt 1, “Els 
poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de 
sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat ....”.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del transport i de les 
comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa 
viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, i també la participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a 
Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya. b) El règim jurídic i 
financer de tots els elements de la xarxa viària dels quals és titular la Generalitat. c) La connectivitat 
dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb altres infraestructures del 
transport o altres xarxes.”

Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des de la frontera 
francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap al llevant i sud peninsulars, i a l’inrevés, al seu 
pas per la conurbació de Barcelona no està fefaentment acreditada -com reiteradament ha posat de 
manifest, entre altres, la Campanya Contra el Quart Cinturó des de 1992-, sobretot des de l’entrada en 
funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix al corredor central i per la inexistència de 
previsió per a la construcció del corredor litoral des de la frontera fins a Granollers ni d’Abrera cap a 
Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a punt de caducar les concessions de l’autopista de 
peatge AP-7.

Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu, però recull 
també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el procés de consulta pública que cal 
estudiar en els informes previs.

Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en general, al 
Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i mercaderies amb origen i destí majoritàriament a la 
mateixa comarca o a les comarques veïnes.

Per tots aquests motius, el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP proposa a l’Ajuntament 
l’adopció dels següents acords,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de l’estudi informatiu 
de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers).

SegonSegonSegonSegon....    Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i 
jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram 
Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60).

TercerTercerTercerTercer ....    Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat espanyol la competència 
plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès com es desprèn del vigent Estatut de 
Catalunya.

QuartQuartQuartQuart....    Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comptar amb 
l’Ajuntament de Granollers i a convidar a totes les entitats interessades en el procés de redacció del 
Pla específic de mobilitat del Vallès.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals del 
Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a donar suport a aquests acords .

SisèSisèSisèSisè....    Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Vallès Oriental i 
Occidental, a tots els municipis vallesans i a la Campanya Contra el Quart Cinturó . 
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Alcalde:  Moltes gràcies.  

Sr. Navarro: Seré molt breu donat que s'ha aprovat la  moció només voldria manifestar la importància 
que per nosaltres tenia aquesta moció i agrair als grups que li han donat suport, per tant tirar-la 
endavant es per nosaltres un element de satisfacció que volem expressar públicament , ja està.    

Alcalde: Algun altre grup vol intervenir... no?,  Doncs passem a la darrera moció. 

16161616....7777).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA METAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA METAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA METAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA META    
2017201720172017    

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveu  amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC-CP, C's i PP; i l'abstenció dels Grups 
Municipals CIU,   ERC-AG-AM  i CpG-CUP-PA
 

Dado que en 1992 la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS proclamó la fecha del 3 de 
Diciembre como el “DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, que supuso 
un punto de partida para que tanto la sociedad como los organismos gubernamentales empezaran a 
tomar conciencia de su grado de corresponsabilidad respecto a un sector de la población vulnerable, 
allanando el terreno por posteriores iniciativas en la misma dirección .

Dado que en la actualidad y limitándonos en el territorio español, aunque se haya avanzado bastante 
en la materia, las dispersas leyes y normas vigentes, la ausencia de mecanismos eficaces para la 
vigilancia de su cumplimiento y la insuficiencia de medios humanos y técnicos para su puesta en 
marcha, originan que en la práctica las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia 
no puedan contar con todos los recursos necesarios para DISFRUTAR DE UNA VIDA DIGNA Y 
EJERCER LA PLENA CIUDADANÍA con sus derechos y responsabilidades.

Dado que en todo este tiempo, el concepto de accesibilidad se ha ido enriqueciendo gracias a las 
sucesivas aportaciones de organizaciones no lucrativas pero también de personas particulares 
altruistas que muchas veces en la sombra han sido sensibilizando y contribuyendo al hecho que el 
término adquiriera el significado actual en toda su extensión, es decir, la ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA, SENSORIAL Y FÍSICA. La actual tarea sobre este tema es conseguir que el concepto 
“ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” sea asimilado y asumido como un principio vital por todas y cada una 
de las personas, instituciones públicas y entidades privadas .

Dado que el objetivo que pretende la Accesibilidad Universal es simplificar la vida de todas las 
personas, haciendo que tanto los productos, como las comunicaciones y los espacios construidos 
sean utilizables por la mayor cantidad de usuarios posibles con un coste nulo o mínimo. Entendiendo 
que todos, en algún punto de nuestra vida, podemos ser víctimas de una deficiente accesibilidad a 
nuestro entorno, ya sea por accidente, enfermedad o por alguna discapacidad.

Visto que muchos ayuntamientos y plataformas a nivel estatal están promoviendo la plataforma Meta 
2017 que persigue que se declare el 2017 como AÑO DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

Visto que en su carta de adhesión no sólo piden el apoyo para conseguir este objetivo si no que piden 
un compromiso real por parte de sus colaboradores respecto a los puntos siguientes :

1. La consecución de la accesibilidad universal en los entornos , productos y servicios.



85

2. La formación adecuada en materia de accesibilidad universal .
3. La sensibilización de la sociedad en general en materia de accesibilidad universal .
Dado que este compromiso y las futuras mejoras en la accesibilidad universal de Granollers 
supondrían ya no sólo la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestro municipio , si 
no que mejoraría la imagen de la ciudad, favorecería el turismo y le añadiría valor a un nuevo modelo 
de ciudad inclusiva y sostenible.

Por todo el anterior expuesto, el Grupo Municipal del PP  , proponemos en el Ayuntamiento en pleno, 
la adopción del siguiente acuerdo:

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

PRIMERO: Instar en el Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña , que realice las 
actuaciones necesarias para ir adoptando medidas para garantizar la accesibilidad de todas las 
personas, con su diversidad funcional, y, como primera medida, que se declare 2017 como Año de la 
Accesibilidad Universal .

SEGUNDO: La Adhesión del Ayuntamiento de Granollers a la plataforma Meta 2017 con los 
compromisos de consecución, formación y sensibilización en materias de accesibilidad universal .

TERCERO: Hacer un seguimiento e inventario en la Comisión de la área de territorio y ciudad , de las 
zonas del municipio en las que quedan pendientes de actuación de accesibilidad al igual que en todos 
los equipamientos municipales. 

QUARTO: Comunicar la adopción de estos acuerdos al Gobierno del Estado, al Gobierno de Cataluña 
y la Plataforma Meta 2017 . 

El regidor senyor Jordi Terrades s'absenta per qüestions físiques

Alcalde: Aquí no hi ha cap grup que hagi demanat intervenir per tant passaríem a l'apartat de Precs, 
preguntes i interpel·lacions. Partit Popular alguna pregunta?..... En tot cas deixi'm excusar al Sr. 
Terrades que té una lesió que li fa impossible estar les hores que ha estat assentat . 

TORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Navarro, Bé volíem fer una pregunta i dos precs, la pregunta es.. hem sabut que la despesa 
pública que fa la Generalitat anualment per sostenir la Formula I que promou en Bernie Ecclestone al 
Circuit de Catalunya es de uns 21 milions d'euros. Aquesta despesa cal afegir-li subvencions 
municipals, per exemple l'Ajuntament de Barcelona i el darrer rescat per part de la Generalitat de 7 
milions i mig, Creu l'equip de Govern que en una situació com l'actual d'escassetat de recursos, de 
greus dèficits econòmics, de crisi profunda, es pot considerar el finançament públic del Circuit de 
Catalunya una prioritat?.  

Alcalde: Jo li contestaria amb una pregunta que passaria si tanques el Circuit de Catalunya? Es la 
pregunta que ens hauríem de fer la ciutat i la ciutadania. Més qüestions? 
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Sr. Navarro; La puc respondre ?   

Alcalde: No. 

Sr. Navarro: Voldríem fer-li dos precs, el primer fa referencia a un tema que ens preocupa pel que fa a 
l'organització el Ple, el 13 i el drets de.... en aquest cas de l'oposició,  alhora de demanar documents. 
El tretze de setembre,  aquí tinc el document vam sol·licitar a traves d'una instància còpia de l'acta 
aixecada per la Policia Local en una intervenció en un circuit de ratllis que hi havia a tocar el Circuit i 
còpia de l'expedient obert pel consistori arran de la denuncia. Hores d'ara és a dir avui, vull recalcar 
avui 25 d'octubre, 13 de setembre, se'ns donar només la primera part de la documentació, disposem 
de l'acta, no disposem de l'expedient, aleshores si volen els hi llegeixo tots els articles de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública, etc.. se que altres grups, han reiterat aquesta demanda, 
però clar ens trobem que no se'ns respon a les peticions i aquest a petició a estat també reiterada 
varies vegades a traves de correus electrònics per part del nostre grup sr. Alcalde alguna manera 
haurem de solucionar això.  

Alcalde: Bé nosaltres tenim consciència de que contestem i contestem d'una manera habitual, no vol 
dir que alguna vegada ens equivoquem, com qualsevol humà, en tot cas també dir-li que aquest tema 
ha estat tractat a la Comissió Informativa i s'ha explicat també el procés i procediment que seguiria, 
des d'aquest punt de vista a l'acta de la Comissió Informativa queda prou palès, però en tot cas la 
regidora d'urbanisme i el responsable de temes d'activitats estan a la seva disposició per tornar -ne  ha 
parlar, reiteradament, de nou a la Comissió Informativa. Mes qüestions ? 

Senyor Navarro: Perdoni sr. Alcalde volem l'expedient, no volem parlar-ne es que li estic demanant, 
no em respongui amb una altra cosa, sis plau li estic demanant un expedient, demanat reiterades 
vegades,i torno,... la primera part se'ns dona avui i fa 50 i pico dies, no m'ho negui, i no em digui que 
en parlem a la Comissió i ja n'hi ha prou.. deixi'm exercir els meus drets com a regidor, no me'ls posi 
vostè..  

Alcalde: Jo sé el meu dret com a moderador de la sessió.... 

Sr. Navarro: No doncs anem a...  
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Alcalde: En tot cas la regidora vol contestar-li? I dir-li que si hi ha hagut un retràs en aquest document 
pel motiu que sigui, nosaltres ens disculpem, però en tot cas, crec que la regidora també li pot 
contestar alguna qüestió concreta sobre aquest tema, endavant.  

Sra. Oliveres; Si molt concretament, la primera part de la demanda que ha feu, dius que ha arribat 
avui, en tot cas respecte a la següent que es la de més contingut, perquè realment demanava per un 
expedient, a la primera setmana després d'haver plantejat aquesta qüestió es va dir que no hi havia tal 
expedient peque s'estaven en diligencies prèvies i que no existia aquest expedient, llavors difícilment 
li podem donar algú del qual s'ha li ha explicat perquè no existeix, s'ha li ha explicat que s'ha fet i 
estem en aquesta situació, es a dir que hem sembla que el tema del punt 2, demanava l'acta de policia 
i després l'expedient que s'havia obert arrel de l'acta de policia, li vam explicar molt concretament el 
que s'havia fet d'ençà d'aquest episodi, aquesta acta aixecada per policia i del que seguim  fent, i a 
més a més s'ha li va explicar amb concreció, amb molta informació en relació a tot allò que anàvem 
esbrinant i clarificant i per tant no li podem donar el que a hores d'ara no existeix, però en tot cas a la 
seva disposició com deia l 'Alcalde per aclarir tot allò que fa falta al respecte.  

Alcalde: Gràcies alguna altra pregunta?  

Sr. Navarro: Si em disculpa el segon prec va relacionat amb aquest tema, de fet hi ha hagut diverses  
afirmacions a la Comissió que nosaltres fèiem una lectura tècnica, no política dels documents, doncs 
posàvem en dubte, per que fa si aquest espai havia estat desenvolupat dintre del Pla Especial del 
Circuit de Catalunya de l'any 1989. Tenim una resposta de la cap de servei que diu que no que fa 
referencia aquest petit espai on es feien el ratllis s'havia desenvolupat després amb el PDU, com molt 
be a dit abans la regidora a l'any 2006, llavors se'ns diuen coses a la Comissió que després en 
resposta, en aquest cas, per correu electrònic no acaben de quadra, com que el regidor Albert Camps  
va fer manifestacions públiques a la radio el passat  14 de setembre donat que ara se'ns a respons que 
si , es a dir que amb el PDU s`ha desenvolupat aquest espai però que no formava part del Pla 
Especial del Circuit de l'any 1989, voldríem saber si es ratifiquen amb la seva afirmació o bé doncs 
ens ho expliquen d'una altra manera, perquè en Comissió a nosaltres no ens ha quedat clar. 

Alcalde: Molt bé si no els hi ha quedat clar, en Comissió els hi tornarem a explicar.  Més preguntes? 
Per part de Ciutadans? per part d'Esquerra? Per part de Convergència? endavant. 

Sr. Sastre: Un precs  molt ràpid, es va fer una actuació jo crec que prove de l'actuació que es va fer 
contra la plaga de cotorres i que es va comentar en Comissió Informativa, però en tot cas un dels 
avets  que hi ha a la cruïlla entre Roger de Flor i el carrer Joan Camps, que es el que hi ha davant el 
Centre Cultural van quedar una serie de trossets de cinta plàstica que fa bastantes setmanes, per no 
dir mesos, que hi son i en tot cas demanar la retirada perque fan un mal efecte, amb un element de 
l'arbrat de la ciutat. 
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Alcalde: Bé en tot cas no sé si la regidora de les cotorres, amb perdó.  M. del Mar Sánchez que es 
l'experta amb cotorres argentines.  

M. del Mar: No soc experta, però el que no et puc contestar ara mateix es si aquesta cinta la podem 
treure perquè aquesta cinta que posàvem era per fer el seguiment de l'anada i vinguda de les cotorres, 
per tant no t'ho puc dir ara mateix aquí, ja t'ho preguntaré i t'ho diré, de totes formes a la informativa 
anterior, que no veu venir, si llegeixes l'informe perquè ho vas preguntar, veuràs que vaig explicar una 
mica com va quedar tot l'assumpte de les cotorres i que es que farem, ara lo de les cintes no ho se 
encara.

Sr. Sastre: Era mes que res el tema de les cintes eh?  

Alcalde: En tot cas la regidora em va explicar que la persona que fa aquesta feina es el Messi de les 
cotorres, amb la qual cosa jo vaig quedar absolutament tranquil, .....quedem a disposició dels 
ciutadans i ciutadanes que ens acompanyen per si hi ha alguna qüestió, no? Doncs aixequem la 
sessió moltes gràcies

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

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