ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 3 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Dia:
Dia : 28 de març de 2017
Hora:: 19:
Hora
19:30 h
Lloc:
Lloc : Saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
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
Sra. Catalina Victory i Molné
Interventor general
Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde:Molt bona tarda a tots els regidors i regidores, iniciem el ple ordinari del mes de març ,

609

1).-APROVACIÓ
).- APROVACIÓ DE L 'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2017
L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la
sessió ordinària de data 28 de febrer de 2017 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i
regidores assistents.

2).-CONTROL
.-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES 7, 14,
14, 21 I 28 DE FEBRER .

3).-CONTROL
.-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L'
L'ALCALDE PRESIDENT I
ELS SEUS DELEGATS
Alcalde: Moltes gràcies, passem doncs a la Comissió informativa de l'Àrea de Projectes estratègics i
comunicació, el punt 4 és un punt de canvi de representants del Grup Municipal, en aquest cas la
Crida per Granollers Cup a Diversos Consells Locals , endavant senyora Secretària:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I
COMUNICACIÓ
4).-PROPOSTA
.-PROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PER
GRANOLLERS CUP A DIVERSOS CONSELLS LOCALS SECTORIALS
Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es van nomenar, entre d'altres, els representants
municipals a les societats i als consells locals sectorials .
En data de 15 de març de 2017, número de registre 2017007734, el Grup Municipal Grup Municipal
Crida per Granollers CUP, sol·licita que es modifiqui el nomenament dels representants municipals
corresponents al seu Grup Municipal, en les persones i organismes relacionats:
Consell de Salut
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Neus Pujol i de Isidro
Josep Sanchez Mejías

Fonaments jurídics
Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. I articles 27 i 29 del Reglament
Orgànic Municipal.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer.- Designar a la senyora Neus Pujol i de Isidro, en representació del Grup Municipal Grup
Municipal Crida per Granollers CUP, al Consell de Salut en substitució de la senyora Laia Izquierdo .
Segon.- Designar al senyor Josep Sánchez Mejías, en representació del Grup Municipal Grup
Municipal Crida per Granollers CUP, al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat en substitució de
la senyora Mar Macías.
Tercer.- Comunicar aquest acord als diversos organismes afectats, a les persones designades i a
les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província , i al tauler d'anuncis.
S'aprova per unanimitat
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Alcalde: Passarem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, endavant senyora
Secretària:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
5).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D 'ALCALDIA RELATIVES A
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'
L'AJUNTAMENT , I DEL PATRONAT
MUNICIPAL DEL MUSEU , EXERCICI 2016
Primer. Atès que en data 20 de març de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia núm. E-1601/2017
de liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i la resolució d'Alcaldia núm. E-1607/2017, de liquidació
del Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponents al pressupost de l'exercici 2016.
Atès que en la part dispositiva de les esmentades resolucions s'aprova donar compte al Ple de
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 193.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovats pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER:
PRIMER : Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. E-1601/2017 relativa a aprovar la liquidació
del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2016, la part dispositiva de la mateixa és la següent:
" Primer . Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2016 amb
tota la documentació que conforma l'expedient de liquidació i segons el resum següent:

RESULTAT PRESUPOSTARI 2016
Drets reconeguts nets

Obligacions reconegudes
netes

Ajustos

Resultat pressupostari

a) Operacions corrents
b) Altres operacions no financeres

72.843.754,33 €
584.339,19 €

58.999.199,46 €
3.477.104,12 €

13.844.554,87 €
-2.892.764,93 €

62.476.303,58 €

10.951.789,94 €

442.267,78 €
9.203.033,22 €
72.121.604,58 €

-381.054,00 €
-6.891.726,38 €
3.679.009,56 €

1. Total operacions no
73.428.093,52 €
financeres (a+b)
2. Actius financers
61.213,78 €
3. Passius financers
2.311.306,84 €
I. Resultat pressupostari de 75.800.614,14 €
l'exercici (1+2+3)
Ajustos:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
II. Resultat pressupostari ajustat de l'exercici (I+4+5-6)

3.110.268,62 €
4.163.949,55 €
2.931.604,62 €
8.021.623,11 €

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
3. (-) Obligacions pendents de pagament
4. (+) Partides pendents d'aplicació
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)
II. Saldos de Dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I-II-III)

23.123.564,36 €
20.732.038,15 €
11.440.236,23 €
-486.346,46 €
31.929.019,82 €
8.231.232,82 €
3.825.304,30 €
19.872.482,70 €
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Segon.
Segon . Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import
de 16.335,167,94€.
Romanent tresoreria per despeses generals
Reducció per devolució d'ingressos pendents (compte 4180)
Suplement crèdit per factures pendents d'aplicació (compte 4130)
Incorporació de romanents de crèdit per operacions corrents
Incorporació de romanents de crèdit per operacions de capital
Romanent tresoreria disponible

19.
19.872.
872 .482,
482 ,70€
70€
-128.711,90€
-234.500,11€
-1.684.507,69€
-1.489.595,06€
16.
16.335.
335 .167,
167 ,94€
94€

Tercer . Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se
celebri, de conformitat amb l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març."
SEGON:
SEGON : Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. E-1607/2017 relativa a aprovar la liquidació
del pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers, exercici 2016, la part dispositiva de la
mateixa és la següent:
"Primer
Primer . Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers
corresponent a l'exercici de 2016 amb tota la documentació que conforma l'expedient de liquidació i
segons el resum següent:

RESULTAT PRESUPOSTARI 2016
Drets reconeguts nets

Obligacions reconegudes netes Ajustos

Resultat pressupostari

a) Operacions corrents
b) Altres operacions no financeres

1.094.466,74 €
0,00 €

1.072.536,58 €
0,00 €

21.930,16 €
0,00 €

1.072.536,58 €

21.930,16 €

0,00 €
0,00 €
1.072.536,58 €

0,00 €
0,00 €
21.930,16 €

1. Total operacions no
1.094.466,74 €
financeres (a+b)
2. Actius financers
0,00 €
3. Passius financers
0,00 €
I. Resultat pressupostari de
1.094.466,74 €
l'exercici (1+2+3)
Ajustos:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
II. Resultat pressupostari ajustat de l'exercici (I+4+5-6)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
21.930,16 €

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
3. (-) Obligacions pendents de pagament
4. (+) Partides pendents d'aplicació
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)
II. Saldos de Dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I-II-III)

40.730,78 €
689.342,59 €
159.668,42 €
637,36 €
571.042,31 €
3.742,70 €
0,00 €
567.299,61

Segon.
Segon . Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import
de 525.729,24€.
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Romanent tresoreria per despeses generals
Reservat a la incorporació de romanents de crèdit per operacions corrents
Romanent tresoreria disponible

567.
567 .299,
299 ,61€
61€
-41.570,37€
525.
525 .729,
729 ,24€
24€

Tercer . Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se
celebri, de conformitat amb l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març."
TERCER.
TERCER . Informar al Ple del resultat de l'aplicació del que s'estableix en l'article 193 bis del Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
introduït per l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, pel que fa a la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació
corresponents a la liquidació del pressupost 2016 de l'Ajuntament i del Patronat del Museu, d'acord al
detall següent:

AJUNTAMENT
PATRONAT MUSEU

Import aplicat en liquidació 2016 Import calculat s/art. 193 bis TRLRHL
8.231.232,82€
4.732.872,71€
3.742,70€
965,55€

Alcalde: Moltes gràcies, té la presentació el tinent d'alcalde d'hisenda el senyor Jordi Terrades.
Senyor Terrades: Gràcies, obviem algun compte de liquidació del pressupost, el que no estem fent és
valorar encara el Compte General de l'Ajuntament, que incorporarà un cop conegudes les auditories
de les empreses municipals i els seus comptes, resultats d'aquestes i després podrem fer una
valoració en global del resultat de l'exercici del 2016. Estem davant d'un compte, per tant només de
liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i del Patronat del Museu, com s'ha dit anteriorment en la
presentació del punt, en qualsevol cas, a expenses de conèixer aquestes auditories i no esperem una
sorpresa majúscula del resultat de les mateixes, el resultat s'assemblarà bastant en el que avui els hi
explicarem. La liquidació pressupost de 2017 ens mostra que les grans xifres que mostren aquesta
Liquidació,doncs, el que venen indicar són comportaments de recuperació econòmica en l'activitat a la
nostra ciutat, probablement o segurament, no és per replicar campanes, perquè la disminució de l'atur,
tot i que es produeix, no és produeix amb la contundència que de ben segur a tots ens agradaria,
encara hi ha excessiva precarització i un salaris no suficients. Vull recordar-los que el pressupost del
2016 no comportaven increments ni dels impostos ni de les taxes municipals, que el comportament
pressupostari ha permès complir tots els programes incorporats en el pressupost del 2016. En la
Liquidació o Resultat Pressupostari de l'exercici ha estat positiu en vuit milions vint-i-un mil euros i
que el Romanent de Tresoreria també positiu és de setze coma tres milions d'euros un cop fetes les
provisions corresponents tal com ens indica la norma. Aquestes, resultats es produeixen per diversos
factors, atès com els hi explicava que no hi ha hagut un augment de la pressió fiscal a la ciutat, es
produeixen perquè hi ha un control estricte de la despesa, perquè hi ha hagut majors ingressos per
damunt dels pressupostats, més impostos d'activitats econòmiques, és un indicador clar que la
facturació de les empreses de la ciutat doncs es recupera i augmenta. Hi ha hagut també un increment
de l'Impost de Béns Immobles produït en certa mesura, no per la incorporació de nous actius
immobiliaris en la ciutat, sinó per la feina inspectora, també hi ha hagut, per tant la regularització
d'algunes situacions. Hi ha hagut també un increment de l'Impost de Construccions. Hi ha hagut una
disminució dels deutes pendents de la Generalitat, gràcies a que ens hem pogut acollir al Fons de
Liquiditat Autonòmica que el Govern de l'Estat ha disposat i que ha pagat per compte de la Generalitat
als Ajuntaments, també en el nostre, i per això hem pogut reduir el deute d'una part del deute històric
que tenia la Generalitat amb l'Ajuntament de Granollers. I també perquè ha hagut una liquidació
superior de les transferències de l'Estat d'exercicis tancats. També s'explica per la prudència
pressupostària que no ha dubtat ,prudència que ha estat una de les tòniques, l'acció pressupostària
d'aquest Ajuntament en el passat, sobretot en aquests anys, ho eren en els anys de bonança
econòmica que hi havien més ingressos dels previstos en els comptes municipals i ho han estat
bàsicament en els anys en què tots plegats, famílies i empreses també. Les Administracions i en
aquest cas l'Ajuntament de Granollers, doncs hem patit fruit de la crisi econòmica, en aquest concepte
de prudència pressupostària que hem adoptat, jo crec que és un bon criteri, prudència que en el cas
de l'Ajuntament de Granollers, no ha significat el tancament de cap servei en aquests anys de crisi i ha
permès tenir una ciutat equilibrada, està preparada pel dia a dia, i sobretot, està preparada pel futur.
Hem mantingut amb especial atenció les polítiques socials, sempre necessàries i més en temps de
crisi, havia escoltat a la regidora Aroa Ortega, també a mí, que aquesta han estat les úniques partides
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que tots aquests anys, que hi ha hagut una disminució de la despesa corrent de l'Ajuntament,
aquestes són les úniques que mai han anat a la baixa. La Liquidació de l'Ajuntament incorpora també
un indicador important des del nostre punt de vista, que és la disminució un altra any de l'endeutament
de l'Ajuntament, aquesta és una dada interessant, perquè permet en exercicis posteriors incrementar
la despesa corrent, si baixes l'endeutament has d'amortitzar menys, has de pagar menys interessos, i
per tant, més capacitat econòmica per destinar-ho a la despesa corrent en programes. Com vostès ja
saben, perquè això ja ho vam estar discutint o explicant l'exercici anterior, tant a la presentació de
donar compte a la Liquidació com en el debat del Compte General Romanent de Tresoreria de
l'Ajuntament i del Museu que hem generat des d'aquests setze milions i escaig, no els podem aplicar
la seva totalitat de l'actual exercici pressupostari, per la rigidesa normativa que afecta als saldos de
dubtós cobrament de l'exercici i d'anteriors, això és normal que sigui així, per tant afecta a les
provisions que hem de fer i en tot cas, el control o la normativa o aquesta rigidesa normativa, al final
ens acaba obligant pràcticament a doblar aquestes provisions, i en conseqüència per tal que hi hagi
una doble garantia, per la provisió de pagaments als nostres proveïdors o en l'endeutament en què
l'Ajuntament ha de fer front a l'exercici 2017. Si que es poden destinar, una part d'aquests excedents
en l'exercici 2017 amb una xifra similar, una mica superior probablement quan tinguem tots els
ajustaments de les empreses municipals, en tot cas, similar en l'exercici passat del 2016, no els hi
podem concretar encara fins l'últim cèntim d'euro, aquesta disponibilitat pressupostària que tenim, i
per tant quines modificacions de crèdit en els programes actuals els hi proposarem en els propers
mesos. Sí que hi hauran quatre eixos bàsicament que són els mateixos eixos que vam incorporar en
l'exercici 2016. Un que és reduir l'endeutament, bé perquè amortitzem algun dels crèdits abans del
seu finiment, això pot ajudar, evidentment, té un impacte sobre el pressupost del 2018, o bé, i encara
hem d'acabar d'ajustar la xifra que és més interessant pel seu impacte a la despesa corrent de
l'exercici 2018, o bé, que part del crèdit que suportava el projecte d'inversions de l'Ajuntament de
Granollers pel 2017, en compte d'haver-ho de demanar a una entitat financera, doncs es financii, en
part, per aquest romanent disponible que disposarem en els propers, dos, tres mesos. L'altre línia,
avançar inversió en una doble direcció, que és fer guardiola per les inversions importants que tenen
un caràcter plurianual, estic parlant del carrer Girona i del camp de futbol de Palou, és evident que
aquest any té ja una consignació que haurà de tenir en exercicis posteriors. Bé, si fem la reserva
aquest any, doncs ens haurem de endeutar menys l'any 2018, i probablement també avançar inversió
prevista en el programa d'actuació municipal per l'any 2018. També seguirem apostant com vam
anunciar l'any 2016 pel programa d'habitatge, en especial en el que fa referència l'emancipació juvenil
amb subvencions del lloguer i el d'augmentar el parc públic d'habitatge municipal per destinar-lo a
lloguer assequible, lloguer social. I un quart eix, que ja va començar en el darrer exercici i que ara es
podrà consolidar amb més contundència en el pressupost de 2017, que va en una doble línia, una de
les pròpies iniciatives que sorgeixen del Comitè de Direcció del Pla Estratègic de la ciutat i l'altra fruit
també dels acord pressupostaris que van donar lloc l'aprovació del pressupost del 2017. Aquest és un
eix econòmic de suport a l'emprenedoria, a l'innovació i a la captació d'inversions productives en la
nostra ciutat. Els hi dic, surt dels debats del Pla Estratègics de la ciutat, de la regidoria que lidera
l'Alba Barnusell, i surt també dels acords que vam arribar amb Ciutadans del seu suport en aquest
pressupostos. Aquests són els gran eixos en els que treballarem en l'aplicació del romanent del 2016
en els pressupostos del 2017.
Alcalde: Moltes gràcies, no hi han anunciades intervencions, aquest apartat és donar compte.
L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement
Alcalde:Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. El punt sis és aprovar inicialment un expedient
de modificació de pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari, endavant senyora secretària:
6).).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L'
L'EXPEDIENT MC AJT 9/2017 DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L 'AJUNTAMENT 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 55.500,00€, al qual se li ha
assignat el codi d'expedient MC AJT 9/2017.
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.
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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 l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.
PRIMER . Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 9/2017 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 55.500,00€, amb el detall següent:

SEGON.
SEGON . 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.
S'aprova per majoria absoluta, amb 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13) i C's (2); i
10 abstencions dels Grups Municipals CIU (4), ERC-AG-AM (3), CpG-CUP-PA (2) i PP (1).
Alcalde: Passem al punt set, que és donar compte de votacions efectuades pels procediments de
màxima urgència. Endavant.
7).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A LES CONTRACTACIONS EFECTUADES PEL PROCEDIMENT DE
MÀXIMA URGÈNCIA
Atès que en data 1 de febrer de 2017 es va aprovar la resolució de la Regidoria d'Hisenda i
Recursos Humans número E-562/2017 de contractació de la senyora Maria Crisol Milian com a
professora de flauta de bec i fagot de l'escola municipal de Música Josep Ma Ruera 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.
Atès que en data 14 de febrer de 2017 es va aprovar la resolució de la Regidoria d'Hisenda i
Recursos Humans número E-871/2017 de contractació del senyor Sergi Domene Manzano com a
vetllador de l'Escola Municipal del Treball 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.
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Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Donar compte de la Resolució de la Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans núm.
E-562/2017 relativa a contractar a la senyora Maria Crisol Milian com a professora de flauta de bec i
fagot de l'escola municipal de Música Josep Ma Ruera la part dispositiva de la mateixa és la següent:

Primer .- Contractar per màxima urgència a la senyora Maria Crisol Milian,
Milian com Professora de
flauta de bec i fagot a l'escola municipal de Música, a jornada parcial (25% jornada) mitjançant la
modalitat de contracte d'interinitat, per la substitució del permís de paternitat del Sr. Carles Vallès
Castelló, des del 10 de gener de 2017 i fins la finalització d'aquest permís.
Segon..- La despesa que suposa la contractació de la Sra
Sra.. Maria Crisol Milian està inclosa a
Segon
l'informe de la previsió inicial de les AD 's relatives a les contractacions/nomenaments per
cobrir substitucions o personal conjuntural vinculat a programes/projectes subvencionats,
formalitzat per part de Recursos humans, amb una previsió del 10 de gener al 10 de febrer de
2017 per l'import i la partida que es detalla a continuació:
J4106/32810/14300: 553.08.-€
J4106/32810/16000: 128.17.-€
Tercer .- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
Segon.Segon .- Donar compte de la Resolució de la Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans núm.
E-871/2017 relativa a contractar al senyor Sergi Domene Manzano com a vetllador de l'Escola
Municipal del Treball la part dispositiva de la mateixa és la següent :

Manzano,, a jornada parcial (15 h. setmanals),
Primer .- Contractar al senyor Sergi Domene Manzano
mitjançant la modalitat d'obra o servei determinat, per executar les funcions de vetllador de
l'escola municipal del treball, amb efectes del dia 09 de gener de 2017 i fins la finalització del
curs escolar 2016-2017.
Segon..- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació del Sr.. Sergi Domene
Segon
Manzano,, amb una previsió del dia 09 de gener al 30 de juny de 2017, per l'import i la partida
Manzano
que es detalla a continuació:
(AD 153) J4105/32410/13100: 2.367,48.-€
(AD 154) J4105/32410/16000: 781.27.-€
Tercer .- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera
sessió plenària que es celebri.
Quart..Quart
..- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Si opteu per la interposició
del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva interposició
sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de
l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos. No
obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient. Notificar a les
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els
recursos corresponents.
L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement
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Alcalde: Bé, en tot cas tampoc hi ha intervencions i com ha dit la senyora Secretària es tracta de donar
compte, per tant passem al punt número vuit, el qual aprovem provisionalment la revisió anual del
Padró Municipal d'Habitants en referència a l'1 de gener de 2017, endavant senyora Secretària:
8).-DICTAMEN RELATIU A L
L''APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ
MUNICIPAL D 'HABITANTS DE GRANOLLERS , AMB REFERÈNCIA A L '1 DE GENER DE 2017
Primer.
Primer L'article 17 de la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d'abril, modificada per la Llei
4/1996, de 19 de gener, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró
municipal, és competència municipal, d'acord amb la legislació vigent de l'Estat. L'esmentat article
continua dient, que l'Institut Nacional d'Estadística (INE), realitzarà les comprovacions pertinents i
comunicarà als ajuntaments les actuacions necessàries perquè les dades padronals puguin servir de
base per a la realització d'estadístiques de població a nivell nacional, i les xifres resultants de les
revisions anuals puguin ser declarades oficials .
Segon.
Segon El Reial decret núm. 1690/1986 , de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret núm. 2612/1996, de 20 de
desembre, en el seu article 81 manifesta que els ajuntaments aprovaran la revisió del padró municipal
amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzades les actuacions de l'exercici anterior. Els
resultats numèrics de la revisió anual seran enviats a l 'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Tercer.
Tercer La Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general per a l'Administració
Local, de data 17 de novembre de 2005, publicada en el BOE núm. 280, de 23 de novembre de 2005,
estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1
de gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme al llarg de l'exercici anterior. Per
això es consideraran les variacions produïdes en el Padró del municipi que hagin estat remeses a
l'Institut Nacional d'Estadística en els fitxers d'intercanvi mensuals, així com el resultat de la
coordinació comunicada per aquest organisme als diferents fitxers mensuals fins al mes de març .
Quart.
Quart El padró d'habitants des de l'última revisió padronal, any 1996, és un padró continu, en el qual
es van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada la xifra aprovada en el seu moment.
Aquest padró requereix que la coincidència entre les dades dels padrons municipals i la base de
dades padronals de l'INE sigui el més ajustada possible.
Cinquè.
Cinquè Després de finalitzada la coordinació de les variacions de l'any anterior, per part de
l'Ajuntament de Granollers, el nombre d'habitants que resulten de la revisió del Padró, a 1 de gener
de 2017 és de 60.767 habitants
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer . Aprovar provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de gener de 2017
de 60.767 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional
d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.
Segon.
Segon Trametre còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2017 mitjançant fitxer
facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la
Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística. (INE).
Tercer.
Tercer Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.
S'aprova per unanimitat
Alcalde: bé, aquí no hi haurà votació perquè tothom està d'acord amb el que s'ha comptat.. Bé, el
nombre d'habitants, res més, assenyalar que seixanta mil set-cents seixanta-i-set habitants, és el
nombre més alt d'habitants que ha tingut la ciutat oficialment, superant, els seixanta mil sis-cents
cinquanta-vuit del 2009, respecte l'any anterior, un creixement aproximadament de l'1%, i per tant,
simplement fer constar aquesta circumstància, que no és res més que això, una circumstància.
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número nou, senyora
Secretària
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
9).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR TEMPORALMENT EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI PÚBLIC D'
D'APARCAMENT SUBTERRANI PER A VEHICLES EN
EL SUBSÒL DEL CARRER CALDERON DE LA BARCA DE GRANOLLERS .
Mitjançant acord del Ple en sessió ordinària de data 22 de juny de 2004, es va adjudicar
definitivament la concessió administrativa del servei públic local d'aparcament subterrani per a
vehicles en el subsòl del carrer Calderon de la Barca que inclou la redacció del projecte executiu, la
construcció i posterior explotació del servei , d'aquesta ciutat, a l'empresa COMERCIAL BERLIN, SA
amb CIF A58468844 i s'establía un cànon consistent en:
"anys del 1 al 5 – 6.000€

anys del 6 al 10 – 9,000€
anys del 11 a fi concessió – 18.000€ "
La mercantil Comercial Berlín S.A., presenta escrit amb justificant de registre núm. 2016023740, en
virtut del qual comunica a l'Ajuntament el desequilibri econòmic que està patint la concessió
administrativa de l'aparcament subterrani de vehicles en el subsòl de l'espai públic del carrer Calderon
de la Barca, degut a la situació de crisis econòmica que està patint el sector .
Amb aquest escrit la concessionària acredita els comptes anuals en negatiu i en conseqüència
sol·licita: o bé que s'acordi la modificació de la clàusula 26 « canon...» establint un canon del 5% dels
ingressos recaptats per l'empresa concessionària pels exercicis 2016, 2017 i 2018; o bé que es
resolgui el contracte de mutu acord i sense penalitzacions .
Amb data 15 de novembre de 2016 s'emet informe tècnic, segons el qual:
- L'Ajuntament ha revisat les dades econòmiques presentades per l'adjudicatari i constata l'existència
del dèficit del servei invocat i per tant el desequilibri econòmic de la concessió .
- L'empresa concessionària ha dut a terme determinades mesures d'estímul per millorar el rendiment
de l'explotació del servei, però no han aconseguit el equilibri econòmic de la concessió .
- Que com a conseqüència d'aquest desequilibri, Comercial Berlín S.A. sol·licita una revisió del cànon
la qual és informada favorablement pels serveis municipals en el sentit de modificar la clàusula 26 del
plec de condicions econòmico-administratives del contracte, establint un cànon equivalent al 5% dels
ingressos recaptats, pels exercicis 2016, 2017 i 2018, així com la determinació d'un sistema de
comprovació i verificació dels ingressos de l 'activitat.
- L'empresa Comercial Berlín S.L., d'acord amb la proposta de l'Ajuntament de Granollers i un cop
obtinguts els actes administratius preceptius escaients, efectuarà l'adequació de l'entrada de vehicles
per la rampa de l'aparcament situada al Passatge Álvarez de Castro. Aquesta actuació va encaminada
a fomentar l'ús de l'aparcament i en conseqüència l'augment de les xifres de recaptació
Amb data 23 de gener de 2017, s'emet informe jurídic, en virtut del qual es fa un anàlisi jurídic de les
pretensions de la concessionària i es conclou que en l'execució d'aquest contracte, -degut a una
causa imprevisible com ha estat la crisi econòmica global-, s'ha produït un desequilibri econòmic tal i
com demostra l'informe tècnic de data 15 de novembre de 2016, i en conseqüència, en base a la
fonamentació jurídica exposada en el mateix, s'informa favorablement a la modificació de caràcter
temporal del contracte que proposa la concessionària .
D'acord amb l'informe tècnic emès de data 15 de novembre de 2016 i l'informe jurídic de data 23 de
gener de 2017, es proposa:
1.- Modificar la clàusula 26 del plec de clàusules econòmico-administratives del contracte de
concessió administrativa per a la redacció del projecte, construcció i la subsegüent explotació d'un
aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l'espai públic del carrer Calderon de la Barca,
modificant el canon de la concessió per un termini màxim de 3 anualitats (01/09/2015 a 31/08/2016,
01/09/2016 a 31/08/2017, 01/09/2017 a 31/08/2018), procedint a la seva revisió en funció de l’evolució
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de l’activitat i l’estudi de la viabilitat econòmica futura de l’explotació , quedant redactada la clàusula de
la manera següent:

“Clàusula
26.. Cànon
Clàusula 26
El concessionari queda obligat a abonar a l'Ajuntament un cànon concessional de caràcter anual, per
raó de l’ocupació del domini públic utilitzat i altres continguts de la concessió .
L'Ajuntament no exigirà als usuaris cap cànon o preu públic per raó de la concessió o ús de
I'aparcament.
El cànon que es fixa per cada període anual, de l’1 de setembre d’un any fins al 31 d’agost de l’exercici
posterior, serà l’equivalent al 5 per cent dels ingressos recaptats per l’empresa concessionària de
l’explotació de la totalitat de les places de l’aparcament.
Als efectes de comprovació i verificació de les xifres de vendes mensuals, l’empresa concessionària
lliurarà a l’Ajuntament de Granollers la següent documentació :
- Informe descriptiu del sistema intern de control establert per a la validació de les xifres de recaptació

amb les d’ocupació/ús de l’aparcament. Aquest informe es lliurarà a l’aprovació de la present
modificació i, si escau, quan l’empresa introdueixi canvis en l’esmentat sistema de control intern .
- Cada quadrimestre, transcorregut 1 mes des de la finalització del període:

Ingressos mensuals del període 1 de setembre a 31 d’agost de cada anualitat, pel conjunt de
l’activitat.
distribució dels ingressos segons modalitat d 'ús i segons tipus de tarifa.
detall diari i resum mensual de l'activitat (entrades de rotació i pupil·latge 24 h).
- Cada any, transcorreguts màxim 2 mesos des de la finalització del període anual (31 d’agost):

Resum anual de les dades definitives, amb el mateix nivell de desagregació que la informació
quadriennal.
- L’Ajuntament de Granollers podrà demanar, a títol informatiu o de control, que l’empresa Comercial
Berlín S.A. acrediti algunes despeses, ingressos, ocupació de l’aparcament o tarifes aplicades,
mitjançant l’aportació de factures,comprovants d’ingressos o altra informació necessària per a la
verificació dels comptes presentats”.
2.- Aprovar el cànon corresponent a l’anualitat 2016 per import de 5.052,63 € , resultat d’aplicar el 5
per cent de la xifra d’ingressos totals del període 01 de setembre de 2015 a 31 d’agost de 2016, que
suma un total de 101.052,70 euros, segons determina la nova forma de quantificació del cànon,
aplicant aquest ingrés al concepte pressupostari J3130/55009- concessió d’aparcaments subterranis.

Fonaments de dret :
- Plec de clàusules econòmico-administratives. Art. 26 pel qual s'estableix el cànon concessional.
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. Disposició transitòria primera pel que
fa a la legislació contractual aplicable a aquest contracte .
- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques. Art. 101 pel que fa a la modificació dels contractes.
- Jurisprudència del Tribunal Suprem, entre d'altres: STS de 15 d'octubre de 2014, de 18 d'abril de
2008 i de 3 de juny de 2014.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .
Modificar la clàusula 26 del plec de clàusules econòmico-administratives del contracte
de concessió administrativa per a la redacció del projecte, construcció i la subsegüent explotació d'un
aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l'espai públic del carrer Calderon de la Barca,
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modificant el cànon de la concessió, d'acord amb els informes tècnics i jurídics invocats, per un
termini màxim de 3 anualitats (01/09/2015 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 31/08/2017, 01/09/2017 a
31/08/2018), procedint a la seva revisió en funció de l’evolució de l’activitat i l’estudi de la viabilitat
econòmica futura de l’explotació, quedant redactada la clàusula de la manera següent:

“Clàusula
26.. Cànon
Clàusula 26
El concessionari queda obligat a abonar a l'Ajuntament un cànon concessional de caràcter anual, per
raó de l’ocupació del domini públic utilitzat i altres continguts de la concessió .
L'Ajuntament no exigirà als usuaris cap cànon o preu públic per raó de la concessió o ús de
I'aparcament.
El cànon que es fixa per cada període anual, de l’1 de setembre d’un any fins al 31 d’agost de l’exercici
posterior, serà l’equivalent al 5 per cent dels ingressos recaptats per l’empresa concessionària de
l’explotació de la totalitat de les places de l’aparcament.
Als efectes de comprovació i verificació de les xifres de vendes mensuals, l’empresa concessionària
lliurarà a l’Ajuntament de Granollers la següent documentació :
- Informe descriptiu del sistema intern de control establert per a la validació de les xifres de recaptació

amb les d’ocupació/ús de l’aparcament. Aquest informe es lliurarà a l’aprovació de la present
modificació i, si escau, quan l’empresa introdueixi canvis en l’esmentat sistema de control intern .
- Cada quadrimestre, transcorregut 1 mes des de la finalització del període:

Ingressos mensuals del període 1 de setembre a 31 d’agost de cada anualitat, pel conjunt de
l’activitat.
distribució dels ingressos segons modalitat d 'ús i segons tipus de tarifa.
detall diari i resum mensual de l'activitat (entrades de rotació i pupil·latge 24 h).
- Cada any, transcorreguts màxim 2 mesos des de la finalització del període anual (31 d’agost):

Resum anual de les dades definitives, amb el mateix nivell de desagregació que la informació
quadriennal.
- L’Ajuntament de Granollers podrà demanar, a títol informatiu o de control, que l’empresa Comercial
Berlín S.A. acrediti algunes despeses, ingressos, ocupació de l’aparcament o tarifes aplicades,
mitjançant l’aportació de factures,comprovants d’ingressos o altra informació necessària per a la
verificació dels comptes presentats”.
Segon.
Segon.
Aprovar el cànon corresponent a l’anualitat 2016 per import de 5.052,63 € , resultat
d’aplicar el 5 per cent de la xifra d’ingressos totals del període 01 de setembre de 2015 a 31 d’agost de
2016, que suma un total de 101.052,70 euros, segons determina la nova forma de quantificació del
cànon, aplicant aquest ingrés al concepte pressupostari J3130/55009- concessió d’aparcaments
subterranis.
Tercer .
Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
Quart.
Quart . Comunicar al departament de Comptabilitat de l'àrea de govern i economia
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha presentació, el regidor de serveis, el senyor Segòvia, és qui
farà la presentació, endavant:
Senyor Segovia: Buenos tardes a todos. En el pleno del mes de junio de 2004, y no en el del 2014,
como por error aparecían en el anterior dictamen, se adjudicó definitivamente la concesión
administrativa del aparcamiento subterráneo de vehículos situado entre las calles Colón y Calderón de
la Barca a la empresa Comercial Berlín SA. Sin embargo la puesta en funcionamiento del pàrking es
posterior, es en septiembre de 2007.
Finales de 2015, la empresa presenta solicitud de modificación de la clàusula 26 del pliego de
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condiciones donde se establece, como le llama la señora Secretaria, el canon estipulado. Y que éste
pase a ser del 5% de los ingresos recaudados por la empresa concesionaria para los ejercicios 2016,
2017 y 2018.
O como alternativa, rescindir de mútuo acuerdo y sin penalizaciones el contrato de concesión .
Esta petición viene sustentada por el desequilibrio económico que sufre la concesión debido entre
otras causas a la situación de crisis económica que sufre el sector , como todos los sectores.
Una vez analizados los datos económicos por parte de los servicios técnicos municipales, se
constata, efectivamente de la existencia de éste déficit y por tanto el desequilibrio económico
argumentado, pese a las diferentes iniciativas puestas en marcha por la empresa para intentar
mejorar el rendimiento de este equipamiento.
Junto a este informe técnico, también se emite un informe jurídico que concluye que “debido a una
causa imprevisible como ha sido la crisi económica global” confirma el desequilibrio económico de la
concesión y por tanto informa favorablemente de la posibilidad de la modificación de esta clàusula .
Por lo que proponemos acordar la modificación de la clàusula 26 del pliego de cláusulas
económico-administrativas del contrato de concesión, por el cual los años 2016, 2017 y 2018, el
canon a satisfacer al ayuntamiento será del 5% de los ingresos recaudados por la empresa. Este
acuerdo por tres años será revisable en función de la evolución de la actividad y el estudio de la
viabilidad económica futura de la explotación .
En esta cláusula queda también reflejado como será el método de control por parte del ayuntamiento
de los ingresos de la empresa.
Para llevar a cabo este acuerdo, previamente la empresa realizará una serie de cambios propuestos
por los servicios técnicos municipales como es la adecuación de un nuevo acceso para los vehículos
por la rampa del aparcamiento situada en el Pasaje Álvarez de Castro, con el objetivo de fomentar y
facilitar el uso de este aparcamiento y en consecuencia el aumento de las cifras de recaudación. Para
acabar, creo firmemente que sin ser la solución ideal , si que es la mejor solución posible.
Alcalde: Aquí no hi ha demanades intervencions,
S'aprova per majoria absoluta, amb 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13) i C's (2); i
10 abstencions dels Grups Municipals CIU (4), ERC-AG-AM (3), CpG-CUP-PA (2) i PP (1)
Alcalde:Passem al punt número 10. Esmenem un error material, un tema que té molt de tràmit,
endavant. :
10)
10).-DICTAMEN
.-DICTAMEN RELATIU A ESMENAR L'
L'ERROR MATERIAL DEL PUNT TERCER DE LA PART
DISPOSITIVA DE L'
L'ACORD DE PLE PEL QUAL S'
S'APROVEN ELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONDICIONS D'
D'EXPLOTACIÓ QUE REGEIXEN LA
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT
MUNICIPAL SANT CARLES
Primer.
Primer Per acord de Ple de 22 de desembre de 2016, es va aprovar inicialment el plec de clàusules
administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a
la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles
Segon . En compliment de l'acord anterior, l’esmentat Plec es va sometre a informació pública
durant el termini de TRENTA DIES HÀBILS mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, el 2 de gener de 2017 i en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació
des del dia 28 de desembre de 2016 i fins al 14 de febrer de 2017.
Tercer .- Per acord de Ple de 28 de febrer de 2017, es van resoldre les al·legacions presentades i i es
van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació
que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal
Sant Carles
Quart.Quart .- En el punt tercer de la part dispositiva de l'acord esmentat s'adjudicaven les concessions
demanials de conformitat amb la clàusula XVIII del Plec de clàusules reguladores de la concessió els
termes i condicions següents:
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PARADA

NOM

NÚMERO
ANDREU COMAS I FILLS,S.L.

ANDREU COMAS I FILLS,S.L.

61,62

67, 1/2 68

C
A
M
B
R
A
/
P
A
R
TI
C
I
P
A
C
I
Ó

MAGATZ
EM

C
.
P
E
I
T.QUOE X
F.
C.CARN
NÚMEROC.FRUIT
14,15,16

24,25

Total Andreu Comas
BLASCO BLASCO,ANGEL
CANSALADERIA CAN
RIERETA,S.L.

COMAS PASCUAL,
FRANCISCO
ESPINOSA
LOZANO,FERNANDO

1
,
5
2,1999 0
5,12

0,1
20,21

A,B
1,00

8,9

59,60

HNOS.ESPARZA MARTIN,S.L.

31

HNOS.ESPARZA MARTIN,S.L.

42,43,44

HNOS.ESPARZA MARTIN,S.L.

40,41

HNOS.ESPARZA MARTIN,S.L.

30

Total Hnos. Esparza

3,1192
2,7322
1
,
5
2,0619 0

1/2 68,69

EULALIA PASCUAL SABOYA

JESUS GOMICIA MORENO

2,9162

2,00

2,7552
2
,
0
2,7492 0
1,3546

1,00

4,0868
2,00
2,7652

1,00 33

1,45
9,65

49,50,51

2,00
4,1198
1
,
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JOAN MARES ASTURGO

66

LAURA TRAVESSA SERRA

48

MANUEL VIDE TOUZON

17,18

MARCEL MAS MALTAS

19

MERITXELL BLAYA SOLER

10,11

NOGUER CASTELLS, ANNA

1/2 28,29

ORTEGA PARRA,ANTONIO

12,13

0
1,3746 0
42,43

1,4926

2,00 38

2,8242

1,00

1,3776

39, 40

2,8472
2,0319

2,3,4,5,12
3,00 ,13
18,19

3,1922

PERE HOMS CULELL

7

PERE HOMS CULELL

15

PERE HOMS CULELL

16

1,00

1,3776

PERE HOMS CULELL

5,6

2,00

2,7552

1,3546

Total Pere Homs
PICO PI, PAQUITA

1,4926

6,98
52

1,3546

PODALL PARRUS, LLUIS

64,65

RASCON NOVOA, JAVIER

3,4

2,00

2,7552

2

1,00

1,3776

24,25,26

3,00 7,8

4,2708

RODRIGUEZ
MARTINEZ,FERRAN

22

1,00 35

1,4466

RODRIGUEZ
MARTINEZ,FERRAN

23

34

1,4236

RICART FONT,MARC
ROCA CORTS,JOSEFA

6

2
,
0
2,8182 0

Total Ferran Rodríguez

2,87

ROSAS SALA, SANTIAGO

27,1/2 28

SALADITOS,S.L.

55,56,57

SAPORI G&L,S.L.

14

1,00 26

2,1239
4,0638

1,00 32

1,4466

SEBASTIAN VIÑAS NIETO

46,47

41

3,00
2,8622

SOTO FRUTOS, SOLEDAD

53,54

2,00 27

2,8242

TABERNER PARERA, VICENS

58,63

D

2
,
0
2,9192 0
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VIAPLANA SELLES, JOSEP
MARIA

37,38,39

VIAPLANA SELLES, JOSEP
MARIA

34

17,20,21,
22,23,30,
3,00 31
9,10,11,2
8,29,36,3
2,00 7

4,7768

1,8836

Total Josep M. Viaplana

6,66

S'ha detectat que en els adjudicataris manquen les parades següents, que consten en la clàusula
XVIII del plecs reguladores de les concessions:

PARADA

NOM

NÚMER
O

BLAI MANTE MAJO
SALARICH SOLA, DOLORS

CA
MB
RA/
PA
RTI
CIP
ACI
Ó

MAGATZ
EM

COST
OBRES
C
.
P
E
I
T.QUOEF
C.CARN
NÚMERO
C.FRUIT . X

45
35,36

1

3,501,4526
2,002,8342

Fonaments de dret
Article 109. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, relatiu a la revocació d’actes i rectificació d’errors .
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Esmenar l’error de fet del punt tercer de la part dispositiva de l’acord de Ple del dia 28 de
febrer de 2017 relatiu a la estimació de les al·legacions presentades i i aprovació definitiva dels
plecs de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de
domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles i afegir com a
adjudicataris les concessions següents :

PARADA

NOM

NÚMER
O

BLAI MANTE MAJO
SALARICH SOLA, DOLORS

45
35,36

CA
MB
RA/
PA
RTI
CIP
ACI
Ó

MAGATZ
EM

COST
OBRES
C
.
P
E
I
T.QUOEF
C.CARN
NÚMERO
C.FRUIT . X

1

3,501,4526
2,002,8342
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Segon.
Segon . Comunicar l’acord a les persones interessades
Tercer . Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Alcalde: En tot cas aquest tema està comentat a la Comissió Informativa, hi ha acord en esmenar
aquest error,
S'aprova per unanimitat
Alcalde: Passem al punt número 11, endavant.
11).11).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L'
L'OFICINA D'
D'HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI , PER A L’ANY 2017 I RATIFICAR LA SEVA SIGNATURA
1r En data 13 d'octubre de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions

entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina local
d'habitatge situada en aquest municipi , aprovat pel Ple municipal en data 29 de juliol de 2014.
A la clàusula desena dels convenis anteriors s’indica que tindran vigència fins al dia 31 de desembre
de 2014, amb efectes de 1'1 de gener, i podran ser prorrogats per mutu acord, prèvia petició per escrit
de qualsevol de les parts signatàries.
2n En data 31 de desembre de 2014 es va formalitzar l'Addenda de pròrroga de l'esmentat conveni de
col·laboració i encàrrec de gestió de l'Oficina local d'habitatge, per a l'any 2015, amb una vigència fins
al 31 de desembre de 2015. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de gener de 2015, va aprovar
ratificar la seva signatura.
3r En data 31 de desembre de 2015 es va formalitzar per ambdues parts l'Addenda de pròrroga de
l'esmentat conveni de col·laboració i encàrrec de gestió de l'Oficina local d'habitatge per a l'any 2016,
amb vigència fins al 31 de desembre de 2016. El Ple de la corporació va aprovar-la i va ratificar la
seva signatura en sessió de data 29 de març de 2016.
4t En el mes de març de 2017, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat la formalització del
document Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, per a l’any 2017, relatiu a l’oficina d’habitatge
situada en aquest municipi.
5è El conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions suposa l'encomana de gestió de les activitats i
serveis en matèria d’habitatge contingudes en el mateix, que són competència de la Generalitat de
Catalunya i que es desenvolupen a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Per acord del Ple
de la corporació, en sessió de 31 de gener de 2006, es va encomanar a Granollers Promocions, SA, la
gestió de l'Oficina
Oficina local d 'habitatge .
6è Que amb la finalitat de donar continuïtat a les tasques que desenvolupa en el territori l’Oficina local
d’habitatge en matèria d’assessorament i serveis relatius a l’habitatge, en el marc del Decret 75/2014,
de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, s'ha emès informe favorable relatiu a l'aprovació de
l'esmentada Addenda de pròrroga i a ratificar la seva signatura.
Fonaments de drets :
I. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l'habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les
oficines locals d'habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d'ajuts
relacionats amb l'habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania .
II. Els articles 60 ss del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla al dret a l'habitatge, estableixen les
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment
dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de
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l'activitat.

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer:
Primer Aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de Col·laboració i d’encàrrec de gestions entre

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, per a l’any 2017, relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi, que es transcriu a continuació i ratificar la seva signatura,
d'acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats:

“ADDENDA
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINA
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI , PER A L’ANY 2017
Barcelona, 31 de desembre de 2016
REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest
conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. En data 13/10/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi,
amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per
Decret 75/2014, de 27 de maig.
2. El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot
ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial .”
3. En data 31/12/2014 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració
per a l’any 2015.
4. En data 31/12/2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració
per a l’any 2016.
5. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima
de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de
col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats
pactats, durant l’any 2017,
Per tot això,
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Granollers, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, el qual té per
objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament
i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat
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de les gestions i serveis relatius a l’habitatge .
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 13/10/2014, acordant que:
2.1. Les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2017 les
següents:
a) L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart , a) del conveni, serà
de 29.381 €.
b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 39.174 €.
2.2. S’actualitzen els barems de les aportacions econòmiques per a la gestió de serveis i activitats
objecte del conveni, d’acord amb la taula d’imports del catàleg de serveis de l’Annex.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar amb
data 31 de desembre de 2017, i ha de ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel
secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat
desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina /borsa.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a
favor de Granollers Promocions, SA, entitat que gestiona l’oficina per encàrrec de l’Ajuntament.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2017.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i en la
data esmentats en l’encapçalament.
Jaume Fornt i Paradell
Director de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya

Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de l’Ajuntament
de Granollers

Annex
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge /Borsa
CATÀLEG DE SERVEIS ANY 2017
Serveis
Import per expedient tramitat - Oficina
municipal
PROGRAMES SOCIALS
1. Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer
50 €
2. Tramitació de prestacions d’urgència especial
10 €
"
Segon.
Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura de l'addenda
Segon .
de pròrroga del conveni a què fa referència l'acord anterior.
Tercer .
Acordar que les obligacions dimanants del conveni referenciat i de la seva addenda de
pròrroga a càrrec de l’Ajuntament de Granollers són assumides a través de la societat Granollers
Promocions, SA i que així mateix serà la destinatària de les aportacions econòmiques per al
finançament de les despeses derivades de l'addenda del conveni.
Quart.
Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a la societat municipal
Quart .
Granollers Promocions, SA i al Servei de Comptabilitat 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: En aquest apartat sí que hi ha anunciades intervencions, en tot cas prepara la seva
intervenció per part de la Cup.
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Senyor Navarro: Bé, bona tarda a tothom, nosaltres voldríem justificar el nostre vot, que serà
d'abstenció, una abstenció que fa referència a la pròrroga d'un conveni de l'Oficina d'Habitatge que per
a nosaltres és insuficient. Voldríem posar de manifest la insuficiència a la feina que se està fent en
aquest sentit i per tant, doncs demanar que en aquest àmbit, doncs hi posem el màxim d'esforços i
també en el Conveni doncs que ara estem rectificant. Prova de tot això serien els resultats perquè fa
encara a les grans dificultats d'accés a l'habitatge a Granollers. Segons l'Agència Catalana de
l'Habitatge, en aquests moments tenim tres-cents habitatges buits, i que són propietat dels bancs i en
aquest sentit tindríem molta feina per fer. Pensem també que la situació d'emergència actual, hauria
de manifestar-se donant un paper molt més rellevant a l'Oficina Municipal d'Habitatge, insisteixo en
què s'està aprovant el conveni que fa referència aquesta oficina, i per nosaltres la feina cabdal de
l'oficina, s'hauria de manifestar en aquest sentit. També trobem a faltar campanyes potents en la
promoció de la borsa de lloguer municipal, de tot això n'hem parlat, però clar, estem aprovant un
conveni i el resultat, d'aquest conveni, després ens diran que no ens donen marge per poder intervenir
més, cal molta més intervenció, cal potenciar molt més tota aquesta feina, i és per això que per
nosaltres doncs ens ratifiquem amb l'abstenció. Per última, un altre element que ja hem posat sobre
la taula en diverses intervencions, és el fet que creiem que seria l'Ajuntament que hauria de gestionar
directament, i no fer-ho a través d'una empresa com Granollers Promocions, que no disposa d'un
control de l'àmbit públic, que és el que fem nosaltres.
Alcalde: Moltes gràcies. Algú vol intervenir. En tot cas la regidora si vol fer ús de la paraula:
Senyora Oliveres: Moltes gràcies alcalde, bona nit a tothom. En tot cas, posar de manifest que
l'objecte del punt que portem a ple, és la pròrroga d'un conveni específic amb la Generalitat de
Catalunya per uns serveis, la prestació d'uns serveis, la gestió d'uns serveis específics, que
bàsicament, és la col.laboració que hi ha entre la Generalitat de Catalunya i la majoria dels
ajuntaments per tramitar els ajuts, en matèria d'habitatge que ofereix la pròpia Generalitat. En aquest
sentit, per tant, és un conveni monogràfic i només té a veure amb una part molt acotada, i per tant,
molt puntual de la resta de tasques que es fan des de l'oficina local d'habitatge. Taques que són
vàries i que no només són vàries i diverses i que tenen a veure amb diferents aspectes dels que
comentaves i venen a solucionar diferents d'aquests aspectes, sinó que a més a més coincidim en
què s'han d'amplificar i hem d' atendre la realitat complexa que tenim, Per tant, coincidim amb algunes
valoracions que feies, no tant pel que fa aquest conveni, que ja dic, és molt puntual i acotat en la
prestació de serveis en la regulació d'aquests serveis. És un conveni que es va firmar l'any 2014 i del
qual aquesta seria la tercera pròrroga, que al final el que fa és sufragar part de la despesa de gestió a
l'Ajuntament per la tramitació d'aquests expedients de subvencions dels ajuts a lloguer del fons de la
Generalitat, i per la resta d'actuacions, sabeu que n'estem parlant, que hi ha un programa específic,
que s'estan destinant molts recursos, que l'any passat precisament en aplicació del Romanent de
Pressupost, i amb tot allò que hi havia contemplat en el pressupost, es van mobilitzar prop de
set-cents mil euros, que aquest anys, ho ha anunciat el regidor, es preveu fer un nou programa d'ajuts,
que en part venen a complementar les actuacions que s'estan fent en matèria d'habitatge per a la
mobilització dels pisos buits de la ciutat en mans, i múltiples línies d'actuació en aquest sentit i que
treballarem convenientment i oportunament amb vosaltres com venim fent pel que fa la resta d'ajuts i a
la resta d'accions que es duen a terme a través de l'Oficina. La volem potenciar, està plenament activa
i prestant tots aquests serveis que, insisteixo, aquest conveni només té a veure amb un d'ells, i
seguirem potenciant-la perquè coincidim en què cal que faci, doncs tota una sèrie d'accions que està
fent però que es poden prestar més directament per visualitzar i explicar, pertinentment, doncs allò
que es faci de l'oficina.
Alcalde:Algú vol intervenir? no? En tot cas, jo només, abans de la votació, remarcar que coincideixo
en una de les observacions que ha fet el senyor Navarro, jo sóc partidari de què l'Ajuntament a través
de l'instrument que cregui oportú, signi un acord més ampli amb la Generalitat per tal de fer la gestió
directa del parc d'habitatges públics que hi ha a la nostra ciutat, perquè en la proximitat som més
eficients, detectem millors problemes i definim millor les solucions, més ràpids segur. Des del punt
de vista, és una reivindicació històrica, durant uns anys aquesta ciutat va ser una de les poques
ciutats de Catalunya que tenia conveni per a fer la gestió directa, la vam fer d'una manera eficient,
pels motius que sigui, amb l'actual Govern va fer un pas enrere amb aquesta matèria i entenem que
aquest pas enrere és un error, el que cal és reforçar la gestió del món local d'aquest parc d'habitatges
públic i fer-ho a través d'un conveni que marqui clarament en quins àmbits s'ha de desenvolupar i
decidirem, en tot el procediment d'adjudicació, un procediment de manteniment o de reparació. Per
tant, la meva coincidència amb aquest objectiu, el que passa que el conveni no tracta d'això, tracta
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d'un aspecte molt puntual que és desenvolupar un programa amb el Govern de Catalunya, i per tant
per això proposem la seva acceptació.
S'aprova per majoria absoluta, amb 19 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13),
ERC-AG-AM (3) i C's (2) i PP (1); i 6 abstencions dels Grups Municipals CIU (4),, CpG-CUP-PA (2)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
12).12).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT D'
D'ÚS DEL COMPLEX DE
LES PISCINES MUNICIPALS DE GRANOLLERS
El 20 de desembre de 2002, es va signar el contracte per la gestió dels serveis esportius de la piscina
municipal de la nostra ciutat entre l’Ajuntament de Granollers i el Club Natació Granollers (CNG).
El plec de condicions (article 9è) marca la necessitat de redactar i aprovar un Reglament intern d’ús
de la instal·lació pel usuaris. Aquest Reglament ja va estar aprovat per l’Assemblea del club i no ha
estat derogat.
Fins l’actualitat el gestor de la piscina municipal ha contemplat la presència només de socis i de
persones individuals que en fan ús de forma puntual, de tal manera que el Reglament intern del Club
només preveu la presència de socis i sòcies .
Es planteja ara la necessitat d’oferir un accés a la piscina municipal per a persones abonades, és a
dir, usuaris que volen utilitzar la instal·lació de forma freqüent i que no volen ser socis de l’entitat; així
com d'usuaris que volen fer ús de les instal·lacions de forma puntual .
El complex de les piscines municipals de Granollers es regeix , doncs, per un doble règim.
1. Per una banda el règim que es deriva de la condició de persona sòcia del CNG
2. I per l'altra la condició de persona abonada o bé d'usuari/usurària esporàdic/a de la instal·lació
(no socis/sòcies).
Feta aquesta divisió, el Reglament d’ús del complex de les piscines municipals pretén unificar un únic
règim d'aplicació a tots els/les usuaris/usuàries (tant aquells qui ostentin la condició de socis del CNG;
com aquells qui tinguin la condició de no socis, ja siguin aquests abonats o esporàdics), recollit als
seus articles 1 a 15.
El present Reglament d'ús del complex de les piscines municipals regula el funcionament, els drets i
deures de tots els usuaris i usuàries del complex, de titularitat pública, independentment de la seva
condició de soci o no soci, en les seves relacions de convivència dins del marc social i ús de les
instal·lacions; i regula igualment les infraccions i sancions i el règim sancionador aplicable als/a les
abonats/des i a les entrades puntuals dels no socis.
Aquest Reglament d'ús del complex de les piscines municipals, recull, entre altres, la regulació del
funcionament de les quotes, les opcions d’accés a les instal·lacions i diferents espais de la mateixa,
aspectes de seguretat i primers auxilis, formes d’utilització dels diferents espais (grades, vestidors,
piscines, zona de fitness, la zona d’aigües, la pista de pàdel, etc).
La conducta de les usuàries i usuaris, així com de la possible gent convidada, s’haurà de subordinar a
les finalitats de l'equipament en la seva triple variant cultural, recreativa i esportiva, sense que resulti
admissible en el si social cap promoció de caràcter polític o religiós, com la millor garantia respecte
dels principis ideològics de cada persona en particular. Així mateix, quedaran prohibides totes les
actituds que atemptin contra la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament
discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o
circumstància personal, econòmica o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles,
molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries,
especialment quan s'adrecin als col·lectius més vulnerables (menors, persones grans i persones amb
diversitat funcional).
Cada usuari i usuària, gaudirà de les instal·lacions tenint present que l’ús de la seva llibertat dintre del
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marc social ve limitat on comença l’ús del dret a la llibertat que assisteix la resta, per les normes
estatutàries, pels preceptes d’aquest Reglament, pels acords que adopti l’Assemblea General i pels
adoptables per la Junta Directiva i l’Ajuntament de la ciutat , en l’exercici de les seves funcions.
El règim d'infraccions i sancions, previst als articles 16 i següents, disposa l'exercici de la potestat
disciplinària de forma diferenciada, de manera que:
1)
Correspondrà a la Junta Directiva del CNG la competència per sancionar els socis i les
sòcies, segons regeix el Reglament de Règim Interior del CNG.
2)
Les sancions lleus realitzades per persones abonades o amb entrades puntuals, el CNG
serà competent per l'amonestació verbal, sempre que siguin infraccions puntuals i d'escassa
rellevància.
3)
Correspondrà a l’Ajuntament de Granollers en el cas de les infraccions lleus, greus i molt
greus pel que fa a les persones usuàries no sòcies (abonats o entrades puntuals), amb l'excepció
de les infraccions lleus d'escassa rellevància.
L’accés al complex de les piscines municipals implicarà l’acceptació d’aquest Reglament d'ús, així
com de la regulació interna de què disposi la instal·lació; i el seu desconeixement no eximirà del seu
compliment.
El projecte de Reglament s'ajusta a les determinacions legals i el seu contingut no suposa cap
infracció de l'ordenament jurídic.
Vist l'informe emès pel Cap del Servei d'Esports.
Fonaments de dret
1. Els articles 25.2 l) i 26.1 c) 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.
2. 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.
3. 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 l 'Ajuntament en Ple :
Primer.Primer Aprovar inicialment el Reglament d'ús del complex de les piscines municipals de Granollers,
el text íntegre del qual és el següent:
"REGLAMENT
REGLAMENT D 'ÚS DEL COMPLEX DE LES PISCINES MUNICIPALS DE GRANOLLERS
INTRODUCCIÓ
El complex de les piscines municipals de Granollers es regeixen per un doble règim .
Per una banda el règim que es deriva de la condició de persona sòcia del Club Natació Granollers (CNG) i per
l'altra de la condició de persona abonada (no soci/sòcia) que és el règim del present reglament.
Feta aquesta divisió, el Reglament pretén unificar un únic règim recollit als articles 1 a 15 pels usuaris (socis del
CNG i abonats), però en canvi separa el règim sancionador, que recull només el les persones abonades, atès
que pel que fa als socis i les sòcies , aquests deriven la condició jurídico -privada amb el CNG.
Així, el present Reglament regula el funcionament, els drets i deures dels usuaris i usuàries del complex de
piscines municipals, les qual són de titularitat pública, en les relacions de convivència dins del marc social i ús de
les instal·lacions i les infraccions i sancions dels abonats i només recull el règim sancionador dels/les
abonats/des i les entrades puntuals dels no socis .
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La base d’aquest Reglament es basa en el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel Decret 95/2000, de 2 de
febrer, en el contracte de cessió Administrativa entre l’Ajuntament de Granollers i en la normativa de patrimoni
dels ens locals vigent així com en el Títol XIè de la LLEI 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
La conducta de les usuàries i usuaris, i possible gent convidada s’haurà de subordinar a les finalitats de
l'equipament en la seva triple variant cultural, recreativa i esportiva, sense que resulti admissible en el si social
cap promoció de caràcter polític o religiós, com la millor garantia respecte dels principis ideològics de cada
persona en particular. Així mateix, quedaran prohibides totes les actituds que atemptin contra la dignitat de les
persones, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o
homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, de fet, per escrit o de
paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres
conductes vexatòries, especialment quan s'adrecin als col·lectius més vulnerables (menors, persones grans i
persones amb diversitat funcional).
Cada usuari i usuària, gaudirà de les instal·lacions tenint present que l’ús de la seva llibertat dintre del marc
social ve limitat on comença l’ús del dret a la llibertat que assisteix la resta, per les normes estatutàries, pels
preceptes d’aquest Reglament de Règim Interior, pels acords que adopti l’Assemblea General i pels adoptables
per la Junta Directiva i l’Ajuntament de la ciutat , en l’exercici de les seves funcions .
L’accés a aquest complex implicarà l’acceptació d’aquest Reglament, i de la regulació interna que disposi la
instal·lació. El seu desconeixement no eximirà del seu compliment .
ARTICLE 1.- ELS USUARIS i USUÀRIES .
Es considera persones usuàries les persones individuals, grups, entitats, associacions o col·lectius que utilitzin
les piscines municipals per a la pràctica d’activitats físiques i/o esportives o de manera lúdica, ja sigui de manera
puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’accés o d’autorització d’ús. Així mateix, es considerarà
persona usuària al públic assistent a les instal·lacions .
Els horaris d’ús de les piscines municipals els acordarà la Comissió de Seguiment formada per l’Ajuntament de
Granollers i el concessionari i restaran publicats a la web del concessionari i a la part interior de l’entrada al
complex.
ARTICLE 2.- MODALITATS D’ACCÉS
La utilització de les instal·lacions podrà ser de tres modalitat diferents :
2.a.- Com a soci/a del Club Natació Granollers.
Seran totes aquelles persones que s’hagin donat d’alta com a socis i sòcies del Club Natació Granollers, pel que
rebran les avantatges que corresponguin a aquesta modalitat (horaris, activitats puntuals, regals, ofertes
específiques per a socis/es, etc). Aquesta modalitat està tipificada pels Estatuts socials i es regeix pel present
Reglament, a excepció del règim disciplinari i pel Reglament de Règim Interior del concessionari (CNG).
2.b.- Persones usuàries no sòcies (que podran tenir el seu accés formant part d’un col·lectiu, si es dóna el cas).
Aquestes tindran dues opcions, i es regiran per les disposicions contemplades en el present Reglament de
Règim Interior:
2.b.1.- Usuari/ària puntual: Mitjançant el pagament d’una entrada puntual (per un dia, per un horari, o
per una activitat).
2.b.2.- Abonat/da: Mitjançant el pagament d’una quota d’abonat que li donarà el dret a la utilització de
les instal·lacions, segons així ho estableixi el preu de l’abonament. No gaudirà dels avantatges
específics del personal soci.
ARTICLE 3.- CONSIDERACIONS GENERALS
3.1.- El patrimoni social és un dret comú al qual tenen participació tots els usuaris i usuàries en virtut de la seva
condició, i han de participar en la seva conservació i manteniment evitant qualsevol acte que pugui perjudicar -lo.
3.2.- Els usuaris/es adults i majors d’edat hauran de tenir cura del comportament dels menors i infants essent
responsables del seu comportament envers ells mateixos, la instal·lació i altres usuaris/es o d’altres
responsabilitats que se’n derivin .
3.3.- En qualsevol tipus de dany que es causi a les instal·lacions, béns o serveis en virtut de conducta o
conductes negligents serà la persona infractora qui es responsabilitzi de refer el perjudici econòmic causat,
sense perjudici de ser sancionada si s’escau .
3.4.- Tant la incorporació com l’expulsió d'una persona usuària a l’equipament esportiu, d’acord amb el previst
als Estatuts socials del club i pel Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol seran atribució de la Junta Directiva del
CNG en el cas dels socis, i de l’Ajuntament de Granollers en els cas dels usuaris no socis, prèvia tramitació de
l’expedient corresponent en el cas d’expulsió .
ARTICLE 4.- LES QUOTES
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4.1.- Les quotes dels/les usuaris/àries es cobraran anticipadament, mitjançant rebut girat contra el compte de
l’entitat bancària que es designi. Seran per compte de la persona usuària amb categoria de soci/a les despeses
que es produeixin per la devolució de les quotes .
En el cas de devolucions de quotes dels abonats , serà l’Ajuntament qui reclami el pagament.
La Junta Directa, juntament amb l’Ajuntament de Granollers podran acordar qualsevol mesura en atenció a la
declaració de minusvalidesa d’un usuari o usuària , prèvia aprovació de l’acord per part de l’Ajuntament .
4.2.- La manca de pagament de quota que correspongui fa que es perdi la categoria de persona abonada o
sòcia.
L’usuari/ària donat de baixa per manca de pagament de quotes , no serà readmès fins que no aboni les quantitats
degudes. És obligació de l’usuari/ària posar en coneixement de la Direcció tant els canvis de domicili com els
que afectin a la domiciliació dels pagaments
4.3.- En casos excepcionals i tipificats per la Direcció, els usuari/àries podran sol·licitar la suspensió temporal de
la quota.
4.4.- L'Ajuntament de Granollers aprovarà els preus públics pels abonats (apartat 2.b.2) i les entrades puntuals
(apartat 2.b.1) de les persones que no tinguin la condició de soci/a del CNG i n'establirà les prestacions a rebre
recollides en aquest reglament a les que tindran dret a partir de les quotes aprovades i les condicions de
pagament.
ARTICLE 5.- ACCESSOS A LA INSTAL·LACIÓ
5.1.- La condició de persona usuària en qualsevol categoria és personal i intransferible .
5.2.- Els/les menors de 14 anys podran accedir a les instal·lacions, sempre i quan vagin acompanyats en tot
moment per una persona adulta. Els fills/es dels usuaris/àries menors de 7 anys tindran accés a les instal·lacions
permeses de manera gratuïta.
5.3.- Es limita l’accés dels cotxets a la zona del hall, graderies, cafeteria i altres zones comuns que quedin fora
dels controls d’accessos a la instal·lació. Cal desar els cotxets a l’aparca-cotxets habilitat a tal efecte a l’entrada
de la instal·lació.
Quan un nadó que no sàpiga caminar, es podrà deixar el cotxet de manera transitòria a l’espai habilitat al
passadís de les guixetes abans d’entrar al vestidor durant el temps en què s’estigui al vestidor i que quan se surti
del mateix s’haurà de recollir el cotxet. Mentre s’estigui al vestidor s’haurà de lligar el nadó a les cadiretes
disposades a tal efecte.
5.4.- Durant la temporada d’estiu en horari d’ús de la piscina exterior els cotxets podran accedir a la zona
exterior.
5.5.- Queda restringida l’entrada a qualsevol tipus d’animal, excepte els gossos pigall, que tindran accés limitat a
la instal·lació, serveis i activitats, per qüestions de seguretat, salut i higiene.
5.6.- Els usuaris/àries respectaran en tot moment els horaris d’ús i tancament dels diferents espais i serveis .
ARTICLE 6.- SEGURETAT
6.1.-L’abast de l’atenció de 1rs auxilis cobrirà aquelles cures que, per la poca gravetat, no necessiten ser
tractades per un especialista. En el cas que la gravetat de l’accidentat faci necessària la visita d’un especialista,
serà evacuat al centre hospitalari més proper .
6.2.- La Direcció no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a la instal·lació. Els objectes trobats es
guardaran al Centre d’Atenció al Client (CAC) per un període de tres dies. Els empleats i empleades del Club, en
cap cas, no custodiaran, guardaran ni seran dipositaris de cap objecte personals dels usuaris i usuàries .
6.3.- La Direcció no es fa responsable dels casos de robatoris o furts. Aquests casos han de ser denunciats pels
usuaris i usuàries davant l’autoritat pertinent .
6.4.- Respectant sempre els drets a la protecció de la Imatge i a la intimitat (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre), es permet la captació d’imatges en qualsevol dels espais de la instal·lació, a excepció dels vestidors.
No es podrà fer fotos ni vídeos des de les grades de la piscina sense autorització expressa, a excepció de les
jornades de portes obertes, competicions, festivals o altres activitats oficials pròpies de les seccions esportives .
ARTICLE 7.- ÚS DELS ESPAIS
7.1.- Cal utilitzar la vestimenta, el calçat i els equipaments adequats en cadascuna de les instal·lacions, activitats
i serveis.
7.2.- La Direcció podrà organitzar i dirigir activitats , siguin esportives, culturals o de lleure destinades als usuaris i
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usuàries.
7.3.- La Direcció, juntament amb l’Ajuntament de Granollers, podrà restringir o limitar l’accés o l’ús a les activitats
i espais, si així es considera oportú en casos, entre altres, d’obres, per neteges diàries o especials, per
actuacions de manteniment o similars.
7.3.- Qualsevol acció de protesta, actes de suport, sol·licituds o peticions que pugui emprendre les persones
usuàries o treballadores quedarà limitada a l’espai de la recepció, entenent recepció com a la zona per on
s’accedeix a la instal·lació a través de l’entrada del parc. En cap cas, aquestes accions podran sobrepassar el
control d’accessos, ni ser ofensives o molestes per la resta de persones sòcies i usuàries .
7.4.- No es podrà practicar el nudisme integral a tota la instal·lació. Només està permès fer top less a la zona de
la piscina descoberta.
7.5.- Excepte a les zones de bany, no es permet circular moll per la instal·lació. Cal fer ús, en tot moment, d’una
tovallola o barnús.
7.6.- Resta prohibit el consum de begudes i aliments en tot el recinte, excepte en el zones habilitades com a tal,
activitats que així ho requereixin i en aquells esdeveniments en què s’hi autoritzi .
7-7.- Els usuaris/es no poden exercir d’entrenador o entrenadora personal, així com també resta prohibida
l’activitat física guiada per personal aliè al Club .
ARTICLE 8.- TAQUILLES
8.1.- La Direcció posa a disposició de les persones usuàries de l’equipament, taquilles d’us puntual. És
responsabilitat del usuari i usuària disposar d’un cadenat personal per tal de garantir la seguretat dels seus
objectes personals dipositats en aquestes taquilles. Els objectes personals de les taquilles d’ús puntual hauran
de ser retirats després de cada ús. Cal deixar els armariets lliures una vegada abandonada l’activitat. Al final de
la jornada, s’obriran les taquilles i el material que s’hi trobi es dipositarà al Centre d’Atenció al Client. La Direcció
no es farà responsable dels candaus malmesos a causa de l’obertura de les taquilles i els objectes retirats de les
mateixes només es podran recuperar amb l’abonament d’una sanció . Si els objectes no es reclamen en el decurs
dels tres dies següents, la Direcció portarà els esmentats objectes a una organització humanitària sense ànim de
lucre.
8.2.- S’han d’utilitzar obligatòriament les taquilles , per guardar els objectes personals . No es poden entrar bosses
als espais esportius i d’oci. Queda exempta d’aquesta prohibició l’ús de la piscina descoberta .
8.3.-Es podrà contractar un armariet de lloguer per a ús personal que suposa el compliment de la normativa
específica. En el cas de ser donat de baixa com a abonat/da per tenir rebuts pendents, es perdrà el dipòsit, el
qual servirà per reduir el deute pendent. En cas de pèrdua de la clau cal avisar al Centre d’Atenció al Client
(CAC), per tal què es pugui procedir a fer el canvi del pany. L’usuari/ària haurà d’abonar el cost de la nova clau i
del pany.
8.4.- La Direcció no es fa responsable de les pèrdues o furts d’objectes personals dels usuaris i usuàries
dipositats dins les guixetes.
ARTICLE 9.- ZONA DE VESTIDORS
9.1.- Els pares i mares podran entrar al vestidor amb infants del sexe contrari d’una edat inferior o igual als set
anys.
9.2.- L’espai de les dutxes és exclusivament per a la higiene corporal quedant prohibit qualsevol pràctica que
afecti la salubritat, tal com depilar-se, tenyir-se, fer-se la pedicura... i altres usos indeguts, com netejar les
xancletes a les piques dels vestidors i /o lavabos.
9.3.- Per qüestions de salubritat no es permet l’afaitat, retallat o rasurat de cabells de la barba ni demés zones
corporals amb qualsevol estris necessaris a l’efecte. Només es permet que els homes s’afaitin a les piques dels
vestidors masculins amb espuma d’afaitar o amb maquina elèctrica .
ARTICLE 10.10.- ZONA DE PISCINES
10.1.- Per l’ús de les piscines caldrà vestir amb roba de bany i casquet, tant per la natació com per al bany, i
sense excepció d’edat. Queda exclòs del casquet, en l’ús de la piscina exterior.
10.2.- No s’admet transitar per les zones de les piscines amb calçat esportiu o de carrer. És obligatori l’ús de
xancletes o mitjons aquàtics, excepte a la piscina exterior.
10.3.- És obligatori dutxar-se abans d’entrar a les piscines . No és permès fer servir cap tipus de sabó o gel en les
dutxes d’accés a les piscines. En el cas de les piscines exteriors, és obligatori eliminar i dissoldre les cremes
bronzejadores/protectores o qualsevol altre producte corporal abans d’entrar a la piscina .
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10.4.- A les persones afectades amb malalties infectivo-contagioses, amb ferides obertes o afeccions cutànies
no els és permès banyar-se.
10.5.- No és permès l’ús de pneumàtics, matalassos inflables, pilotes, pistoles d’aigua ni altres objectes que
poden molestar o causar contusions o ferides a d’altres usuaris. Només s’autoritzen l’ús d’aletes i manyoples als
carrers habilitats per aquest fi.
D’altra banda, es podrà fer ús dels accessoris i instruments esmentats anteriorment en aquelles activitats
dirigides per entrenadors i monitors en els espais delimitats .
10.6.- En el recinte de les piscines no és permès cap tipus de joc o activitat perillosa, com saltar, empènyer,
esquitxar, enfonsar ningú o practicar jocs o activitats que puguin comportar un risc físic .
10.7.- El material aquàtic es troba en un espai assenyalat específicament. És obligació guardar-lo una vegada
utilitzat. A l’espai reservat per a estiraments és obligatori, per motius d’higiene, fer ús de la tovallola i col·locar-la
entre cos i matalasset.
10.8.- No es permet pujar sobre les línies de flotació (sureres), així com sobre les mantes tèrmiques de la piscina
exterior.
10.9.- A la gespa de l’espai exterior, en cap cas es podran clavar paravents o para-sols. Només està permès l’ús
d’iglús específics per a nadons destinats a protegir-los del sol, però que en cap cas podran ser clavats a la
gespa. Les hamaques disposades a la zona exterior no podran moure’s de l’espai habilitat a tal efecte .
10.10.- La gespa és un espai exclusiu per a prendre el sol. No està permès cap tipus de joc que pertorbi el
benestar de la resta d’usuaris (pilotes, córrer...). Tanmateix, en aquest espai només es podrà menjar en la zona
de pícnic habilitada a tal efecte.
ARTICLE 11.11 .- ZONA DE FITNESS
11.1.- Resta prohibit l’accés a la sala de fitness als menors de 15 anys, llevat de casos especials, prèviament
autoritzats per la Direcció.
11.2.- És obligatori anar vestit amb roba i calçat adequat. No està permès entrar amb el tors nu, mullat o amb
vestit de bany i/o xancletes.
11.3.- Qui practiqui un programa individual d’entrenament ha de guardar la fitxa un cop utilitzada a l’arxivador . No
es pot treure de la instal·lació.
11.4.- És obligatori l’ús de la tovallola a la sala de fitness i activitats dirigides .
11.5.- És obligatori eixugar la suor que hagi pogut quedar a l’aparell. Per poder fer-ho, es pot fer ús del paper
higiènic que hi ha a la sala.
11.6.- És obligatori fer un bon ús del material i tornar -lo al seu lloc un cop finalitzada l’activitat . No es pot moure el
material d’una zona a l’altra de la sala.
11.7.- L´ús de les estacions cardiovasculars es comú i per tant s’ha de permetre l’ús en les pròpies pauses de
recuperació.
11.8.- Resta prohibit accedir a la sala d’activitats dirigides fins a 15 minuts abans de l’inici de la classe i no es
podrà accedir a una classe passats 5 minuts del seu inici.
ARTICLE 12.12 .- ZONA D’AIGUES
12.1.- No està permesa l’entrada a menors de 18 anys.
12.2.- En cap d’aquests espais es permet l’ús de sabons, olis o altres elements cosmètics, així com l’accés amb
diaris, revistes, claus, braçalets, ... sempre s’utilitzarà una tovallola a la sauna i banys de vapor i mai es caminarà
amb calçat que no siguin xancletes o similars . Caldrà dutxar-se abans de fer-ne ús.
12.3.- En el cas de les saunes (humida i seca) és obligatori col·locar la tovallola entre el cos i el seient. Està
prohibit trepitjar amb cap tipus de calçat els bancs de les saunes i banys de vapor .
12.4.- Per extremar la higiene i per motius de seguretat, queda totalment prohibit qualsevol pràctica que afecti la
salubritat, tal com depilar-se, tenyir-se, fer-se la pedicura, afaitar-se... i altres usos indeguts.
ARTICLE 13.13 .- PISTA DE PADDEL
13.1.- Els/les menors de 14 anys poden fer ús del servei, sempre i quan estiguin acompanyats d'una persona
adulta. No podran jugar més de 4 persones simultàniament.
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13.2.- Les reserves es formalitzen al Centre d’Atenció al Client o telefònicament. El dia i hora de la reserva,
aquests mateixos jugadors s’hauran de personar al Centre d’Atenció al Client per tal de confirmar la seva reserva
i serà a ells a qui se li donarà la clau de la pista, a canvi de confiar un document personal acreditatiu que se’ls
serà retornat un cop lliurada la clau al Centre d’Atenció al Client. Es podrà reservar pista amb una antelació no
superior a 4 setmanes.
13.3.- Es pot ocupar la pista amb un retard màxim de 15 minuts. Transcorregut aquest temps es perdrà el dret a
ocupar-la, quedant la reserva anul·lada. En cas de cancel·lació de la reserva, caldrà avisar-ho amb la màxima
antelació al Centre d’Atenció al Client o telefònicament .
13.4.- La indumentària per jugar a pàdel ha de ser la pròpia i comunament acceptada per aquest esport
Igualment és obligatori l’ús de pales i pilotes reglamentàries de pàdel. Resta prohibit l’ús de raquetes de tennis i
altres modalitats esportives així com de l’ús del cordó de seguretat que tenen les pales .
13.5.- Els jugadors i jugadores són els i les responsables de la clau/targeta i material llogat, que han de ser
retornats al Centre d’Atenció al Client un cop acabada la sessió. En cas de pèrdua assumiran la despesa
corresponent.
13.6.- Un cop acabat el joc, les persones participants hauran de deixar la pista en les mateixes condicions en la
què se l’ha trobada, tenint la responsabilitat de tancar la pista. La Direcció no es fa responsable dels objectes
oblidats a la pista de joc.
ARTICLE 14.14 .- LA PISTA POLIESPORTIVA
De la pista poliesportiva se’n pot fer un ús lliure en els horaris i espais destinats a tal efecte .
ARTICLE 15.15 .- ZONA DE RAIG UVA
15.1.- No podran utilitzar les cabines d’UVA a menors de 18 anys. Cal seguir la normativa específica per l’ús de
les cabines.
15.2.- És obligatori l’ús de les ulleres de protecció en exposar-se a les radiacions ultraviolades i cal retirar els
cosmètics abans de l’exposició i no es pot aplicar cap filtre solar .
15.3.- Els usuaris i usuàries han d’abstenir-se d’exposar-se a les radiacions ultraviolades durant els períodes de
tractament amb medicaments. En cas de dubte, consulteu al personal mèdic.
ARTICLE 16.16 .- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
16.1.- L’accés indegut a les instal·lacions, el mal ús dels serveis, el comportament inadequat envers els
usuaris/àries o el personal de la instal·lació, així com l’incompliment de les normes d’aquest Reglament i sense
perjudici de possibles responsabilitats penals , constituirà infracció segons la següent tipificació :
a. Per una banda infraccions relacionades amb la conducta esportiva dels i les esportistes federades i socis i
sòcies que depenguin de la disciplina esportiva del CN Granollers que no són objecte d 'aquest reglament.
b. Per l'altra infraccions relacionades amb la conducta associativa de les persones abonades o entrades
puntuals, accions o omissions dels mateixos, segons la Llei i Normatives vigents ocasionades per qualsevol
dels usuaris, que es regirà pel present reglament.
16.2.- L’exercici de la potestat disciplinària correspon als òrgans següents :
16.2.a.- Correspon a la Junta Directiva del CNG la competència que estableix el Decret Legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport i les sancions dels socis i
sòcies segons regeix el Reglament de Règim Interior del CNG .
16.2. b. Respecte de sancions lleus realitzades per persones abonades o entrades puntuals, el CNG
serà competent per l'amonestació verbal, sempre que siguin infraccions puntuals i d 'escassa rellevància.
16.2.c.- Correspondrà a l’Ajuntament de Granollers en el cas de les infraccions lleus, greus i molt greus
pel que fa a les persones usuàries no sòcies (abonats o entrades puntuals), amb l'excepció de les
infraccions lleus d'escassa rellevància.
Aquestes infraccions administratives seran tramitades mitjançant expedient administratiu. A aquests efectes els
responsables del CNG seran els encarregats d'acreditar els fets que seran instruïts per l'òrgan competent de
l'Ajuntament de Granollers.
16.3. En aplicació d’aquest Reglament l’Ajuntament de Granollers podrà prendre les mesures cautelars que
corresponguin durant la tramitació de l’expedient que en tot cas siguin proporcionals i optin per la millor protecció
del funcionament del servei. A tal efecte, el CNG i l'Ajuntament de Granollers es coordinaran de tal forma que el
canvi de règim no beneficií al presumpte infractor .
16.4.- Es consideraran FALTES LLEUS:
a. L’incompliment o desobediència de les normes dictades, sempre que aquestes transgressions no tinguin més
transcendència ni comporti perjudici per a l’entitat, per als seus òrgans rectors, per al personal de l’entitat o per a
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la resta d’usuaris.
b. La utilització inadequada dels serveis, materials i instal·lacions de l’entitat per negligència i sense que es
produeixin danys materials o morals.
c. Qualsevol acte que comporti una desatenció, desconsideració o falta de respecte envers la resta d’usuaris/es.
sempre que aquest acte estigui absent de gravetat ni impliqui una conducta que ocasioni molèsties a altres
persones.
d. Qualsevol acte, acció o actitud que pugui afectar la sensibilitat dels socis, sòcies, usuaris i usuàries,
especialment dels menors.
16.5.- Es consideraran FALTES GREUS:
a. L’ incompliment de la sanció, quan l’usuari/ària hagi comès una falta lleu.
b. Quan en el període de dos anys, l’abonat/da hagi comès tres faltes lleus i hagi estat amonestat/da o
sancionat/da per part de la Direcció
c. La desobediència o l’incompliment de les normes dictades per la Direcció, sempre que aquestes
transgressions tinguin transcendència i comporti perjudici per al complexa esportiu, el seu personal usuari,
gestor i treballador..
d. La negativa a presentar el carnet d’abonat/da documentació corresponent quan sigui sol·licitada per algun
empleat/da de l’entitat. Si com a conseqüència d’aquesta actitud , la persona fos requerida a abandonar el recinte
de l’entitat i no ho fes, aquesta falta seria considerada com a molt greu .
e. La conducta incívica que es manifesta produint altercats o xivarris i alteracions de l’ordre o de les activitats .
f. L’ús reiteratiu de vocabulari groller, malsonant o blasfem dins el recinte.
g. Introduir-se premeditadament en dependències del Club destinades al sexe contrari .
h. Fer fotografies, gravacions i/o filmacions de les instal·lacions sense el permís oportú .
i. Fer ús d’un servei/activitat de pagament específic i no abonar -lo.
j. Qualsevol acte dels considerats com a faltes lleus, si per la seva transcendència, danys morals inferits o
perjudicis materials ocasionats, són mereixedors d’una qualificació més severa .
16.6.- Es consideraran FALTES MOLT GREUS:
a. L’ incompliment d’una sanció per la comissió d’una falta greu .
b. Quan, en el període de dos anys, l’abonat/da hagi comès dues faltes greus i hagi estat amonestat/da o
sancionat/da per part de l’Ajuntament de Granollers.
c. Quan s’hagi comprovat que l’abonat /da ha comès un acte de transcendència pública , dins o fora del recinte de
l’entitat, i que perjudiqui la reputació i el prestigi de l’entitat i/o dels seus associats/des, els quals estan
corporativament considerats.
d. Quan dintre del recinte, s’hagi comès una agressió física , un ultratge o una provocació, de paraula o de fet.
e. Els mateixos atacs de l’anterior apartat, comesos fora del recinte de l’entitat, produïts contra directius i
directives o empleats i empleades, per raó dels seus càrrecs o per les funcions que hi desenvolupen .
f. Introduir drogues i consumir-les, així com mostrar estat d’embriaguesa o estats d’intoxicació d’altres
substàncies i conducta delictiva o que atempti contra la convivència social .
g. L’ús fraudulent del carnet o de la condició d’abonat/da, comprovant d’entrada, butlletes de convidats o dels
rebuts de les quotes socials, esportives, derrames o de llicències federatives .
h. Retenir, inutilitzar o robar, o qualsevol intent de fer desaparèixer qualsevol classe de béns de l’entitat o usuaris
i usuàries, i empleats i empleades
i. L’actitud o conducta que d’una manera generalitzada atempti notòriament contra el benestar, la comoditat i
l’ambient de convivència en el si de l’entitat i entre els seus associats /des.
j. Qualsevol conducta, actitud o comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o
homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, de fet, per escrit o de
paraula recollir en la introducció d'aquest reglament.
k. Malmetre o deslluir (pintades, grafits...) el material i/o les instal·lacions de l’entitat, tant esportives, socials,
administratives, lúdiques, com decoratives i enjardinades.
l. La desobediència als empleats/des, quan això pugui afectar la seguretat de les persones .
ll. Introduir objectes perillosos a les instal·lacions .
m. Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus .
n. Practicar el nudisme integral, banyar-se nu a les piscines o amb indumentària que no estigui reglamentada .
o. La falta de pagament de la quota d’abonat
p. La reiteració de més de dues faltes greus .
ARTICLE 17.17 .- LES SANCIONS
Les sancions que es podran imposar per les infraccions lleus, greus o molt greus es relacionen a continuació
d’acord al procediment sancionador vigent d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya .
17.1.- Per faltes lleus:
a. Amonestació verbal o escrita de caràcter privat , per les persones usuàries.
b. Suspensió del dret a entrar al recinte de l’entitat i fer ús de les seves instal·lacions i serveis, durant un
termini màxim de 15 dies.
c. Amb independència de les anteriors, sanció econòmica per l’import del valor dels danys materials
causats a l’entitat, als usuaris/àries o empleats i empleades.
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17.2.- Per faltes greus:
a. Suspensió dels drets corresponents a la condició d'abonat/da, per un període que oscil·la entre 14
dies i 6 mesos. Durant el període de compliment d’aquesta sanció, el soci haurà d’abonar les quotes
establertes.
b. Amb independència de l’establert al punt anterior, sanció econòmica per l’import del valor dels danys
ocasionats a l’entitat, als altres usuaris/es i/o empleats i empleades.
c. La reiteració de més de dues faltes lleus
17.3.- Per faltes molt greus:
a. Suspensió dels drets corresponents a la condició de abonat, per un període d’entre sis mesos i un dia i dos
anys. Mentre duri la vigència de la sanció, l’abonat/da haurà d’abonar les quotes establertes .
b. En casos molt excepcionals, l’expulsió definitiva, amb la corresponent pèrdua de tots els drets, nomenaments,
etc. de l’entitat.
La persona usuària abonada no podrà accedir sol·licitar la condició de sòcia fins passat 5 anys
c. Amb independència de les anteriors, sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys materials

ocasionats.
ARTICLE 18.18 .- PROCEDIMENT SANCIONADOR
18.1.- La presumpta infracció quan recaigui en una persona usuària no sòcia i s’ajustarà al procediment
sancionador vigent d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya .
18.2.- En la graduació de les sancions es tindrà en compte :
- L’existència d’intencionalitat, la reiteració, així com el grau de participació en els fets de l’infractor i el
benefici obtingut per l’il·lícit.
- La naturalesa dels perjudicis causats , atenent al dany derivat de la infracció .
- La reincidència, per comissió, en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa,
quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa .
- La transcendència social dels fets .
ARTICLE 19.19 .- RECURSOS CONTRA LES SANCIONS ADMINISTRATIVES
Contra els acords disciplinaris adoptats per l’Ajuntament de Granollers per infraccions dels usuaris no socis es
podrà interposar recurs ordinari d’acord amb la normativa vigent .
ARTICLE 20.20 .- VIGÈNCIA DEL REGLAMENT
Aquest reglament entrarà en vigor quan s’hagi publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona."

Segon.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.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.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.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.
Sisè.Sisè 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 .
Alcalde: Moltes gràcies, el senyor regidor d'Esports té la paraula, endavant.
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Senyor Ferrer: Bona tarda a tothom. Avui us presentem el règim regulador de les Piscines Municipals
de la nostra ciutat. Per l'elaboració hi han participat el Club Natació Granollers, com a concessionari,
els diferents serveis del nostre Ajuntament i també l'hem obert a la participació de la resta de grups
municipals. D'aquesta forma el complex es passarà a regir per un doble règim, per una banda el règim
es deriva de la condició de la persona sòcia del club Natació Granollers i per l 'altra de la condició de la
persona usuària o abonada, és a dir, no sòcia o soci que és el règim del present reglament. Aquest
reglament pretén unificar un únic règim recollit en els articles , u al quinze pels usuaris, socis i abonats,
però en canvi separar el règim sancionador, que recull només a les persones usuàries o abonades,
atès que pel que fa als socis i les sòcies aquestes es deriven de la condició jurídic privada del Club
Natació Granollers. Així, el present reglament, regula el funcionament, els drets i deures dels usuaris i
usuàries del complex de les piscines municipals, les quals són de titularitat pública en les relacions de
convivència dins del marc social i ús de les instal·lacions i les infraccions i sancions dels abonats.
Només recull el règim sancionador dels abonats i les abonades i les entrades dels no socis . Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Navarro té la paraula:
Senyor Navarro: Gràcies, Bé, voldríem recordar que el que estem aprovant avui fa referència a la
gestió privada d'un equipament públic, una gestió que està concedida fins al vint de desembre de l'any
2027. Però de fet durant tot aquest temps, tot i ser un equipament municipal, les persones que no eren
sòcies de l'entitat no han pogut ser abonades de la piscina municipal, aquesta ha estat una
contradicció, un error entenem, doncs que s'ha allargat massa en el temps, Per tant hem de parlar de
la necessitat d'aquest reglament que ara se'ns posa sobre la taula i denunciar que arriba amb molt
retard. Voldríem recordar que el Síndic de Greuges en el seu informe de l'any 2016, ja demanava a
l'Ajuntament de Granollers que regulés el règim estatutari dels usuaris de les instal·lacions esportives
municipals amb independència de quina fos la seva forma de gestió. Entenem que tal i com indica el
Síndic les persones usuàries no han de tenir cap més limitació per a l'accés que l'estipulada en el
reglament municipal, i que no han de pagar ni un cèntim més que la taxa que s'estableixi a
l'Ajuntament, cosa que fins ara es complia. D'acord amb la llei 8 1989 de 23 d'abril de taxes i preus
públics, les taxes es regeixen pel principi d'equivalència, pagament que realitzi pel servei ha de ser
com a màxim l'equivalent del cos i per la capacitat econòmica de les persones, per tant, s'hauria de
tenir en compte i s'hauria d'ajustar a la capacitat econòmica de les persones a les quals s'aplica. Tot i
això, el reglament que avui se'ns posa a votació, no fa referència a aquestes taxes sinó que parla d'un
preu públic que entenem que no respondrà a les despeses generades, sinó un acord entre
l'Ajuntament i el club que té la gestió adjudicada, per tant, creiem que seria molt important que es
desenvolupés el tema per tal que l'Ajuntament fos que establís el preu per poder gaudir del dret a
abonament. Tenint en compte aquest element de la diversitat de situacions econòmiques en la
situació actual, ens preocupa que hi hagi gent que no pugui fer front a la despesa d'utilitzar les
piscines, i per tant, l'element de capacitat econòmica hauria de ser un criteri que s'apliqués a partir de
tarificació social. Per tot això que estem comentant el nostre vot serà contrari a la proposta del
reglament.
Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies, algú altre que vulgui intervenir? no? No sé si el senyor regidor vol replicar?
endavant:
Senyor Ferrer: El tema del preu de l'abonat és un següent pas en el qual s'està treballant com bé vaig
informar a la Informativa passada, i quan estigui, doncs a punt i preparat, com sempre el tornarem a
passar perquè en tingueu coneixement els diferents grups municipals , abans de fer passos endavant.
per finalitzar, només em queda donar les gràcies a la participació del Club Natació Granollers, els
diferents grups municipals, i especialment, al serveis jurídics, amb la feina de l'Alfred Lacasa i el meu
Servei d'Esports, el Servei d'Esports de l'Ajuntament amb el Jordi Romea al davant.
Gràcies.

S'aprova per majoria absoluta, amb 23 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), CIU (4)
ERC-AG-AM (3) i C's (2) i PP (1); i 2 vots en contra del Grup Municipal CpG-CUP-PA (2)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA D'
D 'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
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13).L''APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
13).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A L
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L'
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS A
GRANOLLERS , PER A L'
L 'ANY 2017
Granollers disposa de transport adaptat amb recorreguts interns i que cobreix els desplaçaments a
centres de la ciutat. No obstant, s'ha rebut sol·licituds per transport a centres externs als que
correspon donar resposta. Promoure i gestionar un servei propi té un cost molt alt i el nombre de
sol·licituds existents en l 'actualitat no justifica la creació d 'aquest servei.
El Consell Comarcal és l'administració supramunicipal competent en la gestió del servei de transport
adaptat per els municipis amb una població inferior a 50.000 habitants, i disposa de línies establertes
d'accés a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental,
Barcelona i Alella.
Ciutadans de Granollers tenen necessitats de transport als centres esmentats i, donat que el consell
Comarcal del Vallès Oriental té organitzat el transport, resulta convenient establir un marc de
col·laboració per a la prestació del servei de transport adaptat i poder donar resposta a les necessitats
de les persones del municipi en aquesta matèria.
En data 1 de desembre de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental notifica a l'ajuntament,
registre d'entrada, EACAT (E/0010714-2016), l'acord d'aprovació del contingut i signatura del conveni
de col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers en relació amb el servei de transport adaptat per a
l'any 2017.
Els tècnics de l'ajuntament valoren necessari el fet de continuar prestant els servei d'acord a les
necessitats actuals que actualment són quatre usuaris a diferents destinacions d'acord amb el detall
següent:
Ruta : CDIA 00A-CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès:
Ruta: CDIA 05A-CDIA Valldoriolf, La Roca del Vallès:
Ruta: ASPACE-Poble Nou, Barcelona:
Ruta: ASPACE-Badalona, Badalona:

1 usuari
1 usuari
1 usuari
1 usuari

El cost pressupostat per a aquestes rutes per l'Ajuntament de Granollers serà de 28.705,21 € pel
període de 1 de gener fins al 31 de desembre de 2017.
Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida J5121.23114.22300 o equivalent que li correspongui per
a l'exercici pressupostari 2017 on es preveu crèdit suficient per atendre aquesta despesa.
El cap del Servei de Serveis Socials ha emès un informa favorablement sobre el contingut i del
conveni.
Fonaments de dret
1. L'article 67e del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que correspon als municipis de més de 50.000 habitants
facilitar el servei de transport adaptat a centres de dia o ocupacionals .
2. El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011,
descriu el servei de transport adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials
d'atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un
sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries .
3. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que
els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant
totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones .
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L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les
actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis,
econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials .
4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, en endavant la
Cartera de Serveis Socials, descriu en el punt 1.2.2.1.3 el servei de transport adaptat com un servei
complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o
dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de
suport de les possibles persones usuàries.
5. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està
subjecta a crèdits pressupostaris disponibles i estableix el servei de transport adaptat com a servei
especialitzat.
6. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència.
7. El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social .
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.
PRIMER . Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei públic de transport adaptat de les
persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia
d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental, Badalona i Barcelona per a l'any 2017, el text
íntegre del qual és el següent:

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN RELACIÓ AMB EL SERVEI
TRANSPORT ADAPTAT PER A L’ANY 2017
REUNITS
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit per la secretària de
la corporació, la senyora Catalina Victory Molné.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya , aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
L’alcalde de Granollers, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte , d’acord amb l’article 2 del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació
de caràcter estatal.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest addenda al conveni , i
MANIFESTEN
I. Que des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers formalitzem
anualment un conveni de col·laboració per a la prestació del servei públic de transport adaptat de les persones
residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada
ubicats al Vallès Oriental i Barcelona.
II. Que l’Ajuntament de Granollers ha manifestat la voluntat que el Consell Comarcal continuï prestant el servei
públic de transport adaptat esmentat en el punt precedent per a l’any 2017.
III. Que és de l’interès d’ambdues parts establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat als residents d’aquest
municipi en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès
Oriental i Barcelona.
Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que els serveis
socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la
vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la
justícia social i del benestar de les persones .
2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els
programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que
estableixi la Cartera de serveis socials .
3. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que el sistema
públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el
diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials
bàsics i en serveis socials especialitzats .
4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, en endavant la Cartera de
Serveis Socials, descriu en el punt 1.2.2.1.3 el servei de transport adaptat com un servei complementari de
suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la
prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries .
5. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està subjecta a crèdits
pressupostaris disponibles.
6. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport adaptat com a servei
especialitzat.
7. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència.
8. El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social .
9. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya per raó del qual 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 .
10. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents atorguen
aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten als següents ,
PACTES
Primer . Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental -en endavant,
Consell Comarcal- i l’Ajuntament de Granollers -en endavant, l’Ajuntament- per a la prestació del servei públic de
transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres
de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona .
Segon . Característiques del servei
Les característiques del servei són les següents :
a) Nombre d’usuaris que fan ús del servei : 4 persones.
b) Dades de les rutes de les quals es fa ús :
1. Nom de la ruta: CDIA 00A- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès
2. Nom de la ruta: CDIA 05A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès
3. Nom de la ruta: ASPACE- Poble Nou, Barcelona
4. Nom de la ruta: ASPACE- Badalona, Badalona

Nombre d’usuaris: 1
Nombre d’usuaris: 1
Nombre d’usuaris: 1
Nombre d’usuaris: 1

Tercer . Règim econòmic
L’Ajuntament ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat de vint-i-vuit mil set-cents cinc euros amb vint-i-un
cèntims (28.705,21 EUR), d’acord amb el detall següent:
a) Catorze mil tres-cents cinquanta-dos euros amb seixanta cèntims (14.352,60 EUR) en el moment de la
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formalització del conveni.
b) Catorze mil tres-cents cinquanta-dos euros amb seixanta-un cèntims (14.352,61 EUR) no més enllà del 15 de
gener de 2018.
L’abonament de les quantitats expressades es faran en el compte corrent ES37-0182-6035-47-0201600964 de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
El Consell Comarcal ha d’iniciar l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la legislació
vigent, quan l’Ajuntament sigui deutor del Consell Comarcal per l’objecte d’aquest conveni .
Quart . Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener de
2017 fins el 31 de desembre de 2017, sens perjudici de les obligacions establertes en el règim econòmic .
Cinquè . Extinció
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents :
Les causes d’extinció del conveni són les següents :
a) L’acord entre les parts.
b) El compliment del termini establert en el conveni.
c) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni .
d) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària .
e) La pèrdua de competència per qualsevol de les parts .
Sisè.
Sisè . Ordre jurisdiccional
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les incidències que puguin
derivar-se d’aquest conveni.
I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquest conveni el signen i ratifiquen en senyal de conformitat ."

SEGON.
SEGON . Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'un import de 28.705,21 €, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària J5121.23114.22300 'Transports adaptats', o partida equivalent del
pressupost de despeses de Serveis Socials per a l'any 2017, corresponent al pagament de
l'Ajuntament de Granollers en el marc del present conveni a favor del Consell Comarcal del Vallès
Oriental per a la prestació del servei esmentat.
TERCER.
TERCER . Efectuar un primer pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb CIF P5800010J,
de la quantitat 14.352,60 € (50% de l'import total) en el moment de la formalització del conveni i un
segon pagament del 50% restant (14.352,61 €) no més enllà del 15 de gener de 2018. Ambdós
ingressos s'han d'efectuar al compte corrent ES37-0182-6035-47-0201600964 de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA.
QUART.
QUART . Facultar a l'alcalde pel desenvolupament del present Conveni, i aprovar i signar els actes
que suposin addendes i actes relacionats amb el mateix.
CINQUÈ . Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

S'aprova per unanimitat
Alcalde: Passem a l'apartat de mocions tractades a la Junta de Portaveus, senyora secretària:

JUNTA DE PORTAVEUS
14.1).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL C'
C'S CIUTADANS
SOLICITANDO LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA AUMENTATIVO Y ALTERNATIVO DE
COMUNICACIÓN , SAAC,
SAAC , A TRAVÉS DE SÍMBOLOS EN EL MUNICIPIO DE GRANOLLERS Y LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL PARA LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

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

14.
D''ERC14.2).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D
ERC -AG PER
LA SOBIRANIA ENERGÈTICA I EL FOMENT DE L‘ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES A
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat
L’Ajuntament de Granollers va aprovar el passat 20 de desembre de 2016 el Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible, el qual estableix una sèrie de mesures per reduir les emissions locals de gasos efecte
hivernacle. En aquest mateix Ple, Granollers es va adherir al nou Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per a
l'Energia i el Clima, comprometent-se a executar accions per assolir reduccions d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle de, com a mínim, el 40% a l’any 2030.
La generació i el consum d’energia són dos dels elements més decisius en aquest problema global.
En conseqüència, la redefinició del model energètic representa una de les vies de solució més
immediates a l’abast de particulars i institucions .
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables permetria un important
abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació a altres mètodes molt més costosos i
contaminants. L’actual model beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna
preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic
dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen ells
mateixos. En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les
energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments
apliquin bonificacions sobre diverses figures tributàries pel fet de comptar amb sistemes
d’autogeneració d’energia.
L’Ajuntament de Granollers ja ha adoptat algunes mesures per iniciar la transició energètica del nostre
municipi cap a un model de consum eficient i sostenible, principalment en la línia de la millora de
l’eficiència energètica dels edificis municipals i en l 'enllumenat públic.
La producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables és una forma eficient i neta de generació
d’energia, que redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i disminueix la dependència energètica,
contribuent al canvi de model energètic impulsat per les convencions internacionals i la UE .
Segons la directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’abril de 2009, relativa al
foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables “el control del consum de l’energia i la major
utilització de fonts d’energia renovable són fonamentals per lluitar contra el canvi climàtic”. Segons
l’objectiu europeu per l’any 2030 (Horitzó 2030) el percentatge d’energies renovables haurà de cobrir
un 27% del consum total d’energia.
El desenvolupament de les fonts renovables d’energia ha de ser un dels aspectes claus de la política
energètica nacional, tant per la seva contribució a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, com per
l’efecte que tenen en el balanç energètic, disminuint la dependència de productes petrolífers i
promovent recursos autòctons.
L’Ajuntament de Granollers, en el seu compromís pel desenvolupament sostenible i responsable amb
els recursos naturals, ha de tendir a que el consum energètic de les seves instal·lacions provingui
exclusivament de fonts renovables, com ho estan fent altres entitats locals del país, i ha de donar
suport a les accions orientades a implementar mesures d’estalvi i eficiència energètica .
Existeix al mercat ofertes d’energia certificada 100% renovable a preus similars o fins i tot inferiors a
altres mixtes. A més, de realitzar-se aquest canvi en la contractació de l’energia, aquest fet no
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comportaria cap alteració o modificació en les instal·lacions ni el sistema de treball .
Més de 500 consistoris catalans s’han adherits a l’acord marc que l’ACM ha renovat amb Endesa, de
forma que aquesta companyia està subministrant energia 100% renovable a municipis com per
exemple Tarragona, Sabadell, Mataró, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès,
Gavà, Esplugues de Llobregat, Figueres, Sant Feliu de Llobregat i Vic. I altres municipis, com Girona,
Sant Cugat del Vallès o Rubí, es proveeixen d’energia 100% renovable fóra d’aquest acord marc,
Per la seva part, Granollers està adscrit a l’Acord Marc de la Generalitat pel subministrament
d’electricitat, el qual garanteix que un mínim del 30% de l’energia elèctrica subministrada en
equipaments i dependències públiques ha de tenir origen d’energia renovable o de cogeneració d’alta
eficiència.
D’altra banda, entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol ha
duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió Europea. El nou marc
regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh
hagi estat un 117% més elevat que al gener de 2016.
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les xarxes i altres
costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i residus, la retribució
addicional per producció no peninsular i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs,
l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en el consum. Els
interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la
connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen les famílies .
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en major mesura
aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a més pateix les implicacions
sobre la salut provocades per un sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La
implantació del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors
dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han comportat un
esforç per part de les administracions locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al
pagament dels rebuts. En el cas de Granollers, el darrer Pla de Xoc incloïa una partida de 30.000€ per
ajuts a la pobresa energètica.
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més vulnerables segons
el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Les operadores han d’informar necessàriament
l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En
aquells casos en què no se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés
sancionador contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el
protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables, tal com ja està fent
l’Ajuntament de Sabadell.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-AG sol·licita al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels
següents acords:
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
1. L'Ajuntament de Granollers, està adscrit al Conveni marc de la Generalitat pel subministrament
d'electricitat, el qual garanteix que un mínim del 30% de l'energia han de tenir origen renovable, per
tant, instem a treballar per tal de que progressivament s'incrementi aquest percentatge fins arribar al
100% d'origen renovable.
2. Prioritzar, dins la legalitat vigent, la contractació del subministrament d’energia elèctrica a empreses
d’economia social.
3. Instal·lar progressivament als edificis municipals sistemes de generació d’energia renovable
destinats a cobrir l’autoconsum.
4. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies renovables aplicant
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bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor d’aquells ciutadans o empreses que
disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables, així com mantenir la bonificació de
l’impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids
5. Seguir implementant mesures d’estalvi i eficiència energètica a les instal·lacions municipals .
6. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents
per fer front a la pobresa energètica.
7. Instar l'aprovació del Reglament de la Llei 24/2015 per tal de que l'Ajuntament pugui iniciar
expedients sancionadors contra les empreses de subministraments que incompleixin les disposicions
que garanteixin els subministrament de persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts .
8. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.
Alcalde: Moltes gràcies en aquest apartat hi ha demanada explicació de vot, comencem per la CUP,
senyor Navarro té la paraula:
Senyor Navarro: Fem un sí crític a aquesta Moció. Voldríem justificar aquest sí crític perquè és un
tema que ha t sortit en el ple perquè és un tema doncs que és molt important per al futur de la nostra
ciutat i del país. És un tema que hem de treballar molt més, creiem que és important remarcar doncs
que en aquests moments l'estat espanyol bloqueja el desenvolupament de les energies renovables en
favor del lobby de les elèctriques i tot el control doncs d'aquestes empreses associades a uns sectors
polítics espanyols determinats, aquí també una aposta molt clara per l'energia nuclear, pel gas i per
mantenir el control de tot aquest sector, creiem per tant que una manera de superar això seria que
Catalunya disposéssim de competències plenes per tot aquest tema i que el nostre Govern estigués
desvinculat del lobby nuclear què és el que està marcant en aquest moment el fre a les energies
renovables. Compartim totalment el desig de la Moció perquè és imprescindible, improrrogable un
canvi en la sobirania energètica ,Ara bé ens sembla molt important incidir que cal anar encara més
enllà sobretot en tres aspectes. En primer lloc que hi hagués una aposta molt més clara per la millora
de l'eficiència energètica a les llars catalanes, hauria d'haver una inversió per part de la Generalitat i
de l'Ajuntament, en la subvenció pel que fa a la rehabilitació d'habitatges i això suposaria una millora
molt gran. En segon lloc, haurien d'utilitzar una paraula que crec que és molt important tenir-la
present, que és el decreixement, aquí també hauria d'haver una reducció dràstica en el consum
elèctric, recordem les tres "R" reduir, reciclar i reutilitzar el volum de consum que s'està generant
aquest moments és insostenible, ja ho hem dit algun cop quan hem parlat del vehicle elèctric, que no
és l'alternativa si no hi ha una reducció en la utilització dels vehicles, i per tant, aquest és un tema que
cal tornar a posar sobre la taula. I per últim, una aposta perquè aquestes energies renovables
poguessin arribar a ser descentralitzades, creiem que cal un pla de país que el nostre Govern l'ha de
fer específic per les energies renovables tenint en compte tot això. Per tant donem suport a la Moció
conscients que l'hauríem de superar. Que la realitat reclamant a d'anar més enllà, que és molt
important no prendre compromisos difosos sinó que actuar ara ja, per superar tots aquests problemes
que hi ha tota la urgència ecològica i energètica i això requeriria d'actuacions molt més
temporalitzades que no hi són a la Moció, malauradament, i de compromisos molt més sòlids, cas
que els que estem aprovant avui
. Gràcies
Alcalde: Moltes gràcies. No sé si algú altre que vulgui intervenir? No? Per tant passaríem a la següent
Moció.
14.
14.3).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER
GRANOLLERS -CUP PER A L 'ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L 'AIGUA
La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada, amb els vots en contra del Grup
Municipal del PSC-CP; els vots a favor dels Grups Municipals CIU, ERC-AG-AM , C's, i CpG-CUP-PA;
i l'abstenció del Grup Municipal PP.
Alcalde: Moltes gràcies, aquí també hi ha sol·licitades intervencions, no sé si per part del Partit
Popular, si vol intervenir? no? Per part de la Cup, endavant senyora Oliver:
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Senyora Oliver: Molt bé, moltes gràcies bona vesprada a tothom. La veritat és que encara estic una
mica corpresa després d'assabentar-me que, evidentment,que el PSC no aprovava aquesta Moció i ho
dic per la següent raó: En principi m'havia semblat que hi havia una certa voluntat d'intentar estudiar
que, és com marca precisament la Moció, i com hem acceptat la proposta d'esmena que ens ha
passat els companys de Convergència dient que, evidentment, era un Moció per a l'estudi de la
municipalització de l'aigua, i per tant ens ha sorprès infinit que realment se'ns hagi vetat d'entrada la
possibilitat de fins i tot gestionar alguna esmena a aquesta Moció que enteníem que era una esmena
de fet que ja prevèiem que la CUP presentaria algun dia, i ens ha corprès, en primer lloc també no
només per aquest no diàleg i no entesa diguéssim previ a la Moció, i per tant, possibilitat d'arribar a
bon port, sinó a més a més, tenim constància que, per exemple senyor Terrades, va estar precisament
a la manifestació de fa uns dies a Terrassa cosa que me n'alegro infinit, i que evidentment justament
estava allà clamant, manifestant-se a favor de la gestió pública de l'aigua per tant de la
municipalització de l'aigua, evidentment a la mà, de l'alcalde Ballart, que és l'alcalde de Terrassa, que
com altres municipis doncs s'han tirat diguéssim a la deriva internalitzadora. Entenc que això és una
contradicció i evidentment ningú està exempt de contradiccions i cadascú doncs bonament gestiona
les seves contradiccions com pot. Evidentment aquesta Moció es centra en dues derives, la primera
deriva és una deriva que ja hi aportem de molt lluny una deriva absolutament neo liberal,
externalitzadora, privatitzadora, que evidentment passa perquè part de les administracions públiques
acaben eludint la seva responsabilitat respecte de la gestió dels serveis, clar quan tu eludeixes la
responsabilitat i les externalitzes , per tant a una altra empresa, què pot passar? Que el control per part
de l'administració se t'escapa i llavors passa quan grates quan hi han municipis que estan com
Barcelona o Badalona, que estan governats ara per moviments més transformadors i comencen a
gratar, graten i se n'adonen que hi han qüestions de corrupció que pesen sobre empreses
externalitzades, Clar què passa, que l'externalització compleix i assumeix una màxima capitalista molt
òbvia, en la qual el poble sempre perd, que és socialitzem tot els costos i privatitzem quines són els
beneficis, clar amb un afegit, i és que quan parlem de l'aigua que està considerada com una
necessitat bàsica per mí és quelcom sagnant que de l'aigua se'n faci un lucre, un benefici d'uns pocs,
Per tant, no només estem parlant d'això sinó que a més a més estem parlant que la privatització, que
les externalitzacions implica, i això saben persones que treballen en aquestes empreses, una
progressiva i una incisiva precarietat laboral de les seves persones, Per tant evidentment, el control,
el descontrol per part de l'administració acaba sent doble. Però en qualsevol cas no estem parlant
d'això no estem parlant per tant d'un problema laboral sinó que estem parlant d'un model, i ja ho hem
dit una, dues i ho tornarem a dir les vegades que faci falta, estem parlant d'un model econòmic, polític
i social sobre el qual hi volem dir la nostra. Volem trencar senzillament "loccimoron", la dicotomia que
evidentment sospesa en algunes administracions que diu que el millor servei sovint te'l facilita una
empresa privada, evidentment, ja ho sabem, les empreses privades és el seu leitmotiv no busquen el
benefici col·lectiu sinó que busquen el seu lucre corporatiu però no ho diem nosaltres perquè les
internalitzacions no les està fent la CUP als seus ajuntaments. El Tribunal de Cuentas de Madrid,
senyor Terrades, i evidentment segurament vostè també ho sabrà, fins i tot que jo crec que no peca
gens de revolucionari, el Tribunal de Cuentas de Madrid, va dir, que les externalitzacions no són
rentables,i a més a més, aquesta tendència internalitzadora, insisteixo, és una cosa molt transversal,
per tant no ho fan només ajuntaments que respiren esquerranisme, sinó que evidentment entenc que
Terrassa no és del nostre color groc, estem parlant de Manresa, de Mataró de Montornès, per tant a
nivell Nacional s'estan fent internalitzacions amb el tema de l'aigua. A nivell mondial i a nivell
europeu ja s'estan fent fa molt de temps, estem parlant de grans ciutats com per exemple París, que té
la gestió de l'aigua, o sigui, una gestió pública de l'aigua estem parlant de Berlín, estem parlant de
Budapest, etcètera, etcètera,etcètera, per tant, què està passant? Que nosaltres tenim una concessió
que vam pactar l'any 1971. per tant en època franquista que evidentment entenem que és una
concessió, que caray! "está atada i bien atada", llavors, què passa? que aquesta concessió
precisament caduca el 2021, si no compto malament queden un, dos, tres i quatre anys. Com
evidentment hem comentat i com així expressa la Moció, què passa? És justament el que nosaltres
comentàvem, és que donat que quatre anys són els únics que queden, que resta per finalitzar
aquesta concessió que en el seu dia es va signar el1971, Què passa? anem a fer un estudi, anem a
fer una bona auditoria financera,anem a auditar l'abastament integral de la nostra gestió de l'aigua,
anem a fer una bona diagnosi, anem a fer una bona exposició pública de quins són aquests resultats,
anem a fer un debat entre tots i totes que sospesi, que trenqui quines són les parets d'aquest
Ajuntament. Nosaltres amb aquesta proposta que malauradament està tombada per l'Ajuntament,
nosaltres parlàvem i posàvem en coneixement tres conceptes que per nosaltres eren claus, el primer
concepte era l'anticipació, entenem que una bona acció política ha de passar per una bona
planificació, Què passa quan no planifiques? Que llavors passa com el tema de la recollida de residus
...
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Alcalde: Perdoni, vagi acabant, li volia recordar que les mocions utilitzem dos minuts , tres minuts
Senyora Oliver: Em queda un minut i mig
Alcalde: hi porta vostè més de sis minuts d'intervenció, són els que tindria normalment en un ordinari
del Ple
Senyora Oliver: és que quan agafo la paraula m'encenc
Alcalde: Sí, per això li demano
Senyora Oliver: No pateixi que això és una de les coses que voldrem canviar quan tinguem el ROM
Alcalde:però per això li demano que s'atengui al temps que hem pactat
Senyora Oliver: Si em deixa acabar, acabo amb aquestes tres idees.
Alcalde: vam pactar dos minuts, vam pactar no vam imposar.
Senyora Oliver: Disculpes d'entrada. Insisteixo aquests tres conceptes són els que volien posar
damunt de la taula, el concepte de l'anticipació, és a dir, enteníem que en un marge de quatre anys era
el moment precís per començar a pensar i anticipar-nos a la possibilitat de fer un estudi al respecte
perquè més a més entenem que no és una qüestió de cop de titular quan arriba la campanya sinó que
pensem que és quelcom bastant més transversal. Dos, perquè volíem posar damunt de la taula el
concepte del debat, és a dir, no és una qüestió només de l'Ajuntament, no és una qüestió només dels
grups municipals de l'oposició del Govern, sinó que és una qüestió de tota la ciutadania de Granollers,
per tant els granollerins i granollerines crec hi han de dir la seva sobre la possibilitat de municipalitzar
o no com un servei de l'aigua, I tercer, justament una paraula que abans ha utilitzat el senyor
Terrades, que és la paraula prudència, precisament perquè volia ser prudents perquè volíem ser
prudents i no volíem que se'ns tirés el temps a sobre, precisament per aquest motiu perquè no volíem
fer precisament les coses a la "babalà" enteníem que prudentment s'havia de començar a albirar
aquesta possibilitat d'estudiar doncs això, la internalització de l'aigua. Perdoneu, però ho havia de dir.
Gràcies.
Alcalde: Algú havia de dir que, quan es pacten dos minuts utilitzar-ne vuit, és multiplica per quatre,
també. Alguna intervenció per aquí? no?. Abans, perdó potser abans d'Esquerra no sé si vol
intervenir? no? Per tant, endavant senyor Sastre.
Senyor Sastre:
Senyor Sastre: Bé, bona tarda a tothom. Només per aclarir el posicionament que tenim, el que hem
agafat aquest grup respecte aquesta Moció. Bé, nosaltres hem votat favorablement aquesta Moció,
per tant subscrivim el contingut d'aquesta Moció, no subscrivim de la mateixa manera l'explicació que
ha fet la portaveu de la CUP sobre la mateixa, en tot cas, bàsicament nosaltres d'entrada aquest grup
no veiem massa clar el fet de municipalitzar l'aigua, però això és una opinió a priori, perquè ens falta
el que precisament la Moció demanava que és dades, xifres, estudis que ens aportin llum a l'hora de
prendre la decisió, per tant, nosaltres hem votat favorablement no municipalitzar l'aigua, sinó estudiar
si l'aigua s'ha de municipalitzar, què vol dir internalitzar servei o l 'ha de seguir prestant, perquè és més
eficient pel servei dels ciutadans, és un millor servei i és amb un cost més baix o igual mantenint un
bon servei, que aquest servei estigui concessionat a una empresa externa com ho està ara, Per tant,
això és el que deia la Moció i això és el que hem votat favorablement. I només un apunt, aquest
portaveu quan fa uns anys estava a les Joventuts Nacionalistes de Catalunya teníem una pancarta
que deia: Catalònia is not Spain, doncs fent un paral·lelisme, Granollers is not Berlín, Granollers is not
Budapest i Granollers is not Foixà, per tant, en tots aquests llocs jo em crec que l'aigua està
municipalitzada i que el servei funciona, no ho poso en dubte, però jo crec que és pertinent per
justícia i per pragmatisme que aquests estudis es facin individualment en cada una d'aquestes
poblacions, perquè al nostre entendrem tan absurd és prefixadament dir que no a la municipalització a
l'aigua com fer-ho en el sentit contrari per no qüestió dogmàtica.
Alcalde: Dos minuts. Té la paraula el senyor Terrades que espero que s'ajusti al temps. Endavant:
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Senyor Terrades: Amb la senyora Maria Oliver la prudència personificada tinc els meus dubtes. Jo
crec que avui ens estava anunciant l'inici d'una campanya allò que la CUP portarà en els propers
setmanes, mesos a Granollers, però que cadascú fa la seva acció política com creu convenient. Ja
dic,en les contradiccions tothom se les gestiona com pot,senyora Oliver. Aquest debat es produirà.
Nosaltres no hi arribarem per prejudicis ideològics com sembla que té vostè. Primer, perquè el servei
de prestació de l'aigua és un servei municipal aquí i arreu de l 'estat espanyol des de l'any 1921, El que
passa que es pot prestar de diverses maneres. Per gestió directa, per concessió o per empresa mixta.
Els tres casos a Catalunya es produeixen i a Espanya també. Què és el que crec què hem de fer,
doncs analitzar com es pot donar millor servei als ciutadans i les ciutadanes que són objecte d'aquest
servei, a quins costos, i no dubti, que des de la regidoria de serveis i els seus serveis tècnics és fa i la
pròpia intervenció de l'Ajuntament es fa un control exhaustiu, rigorós d'aquest servei, D'altres coses
perquè qui acaba aprovant els preus és aquest Ple, bé no, si el Ple no hi està d'acord, com alguna
vegada ha passat, l'acaba aprovant la Comissió de Preus de Catalunya. I miri, tothom arribarà en
aquest debat de manera diferent, a París un cop es va acabar la concessió, a Berlín trencat la
concessió a la meitat, però és clar, respecte la repercussió en la tarifa que ha tingut en els usuaris és
diferent. Aquí vaig explicar perquè no li donaríem suport en aquesta Moció, senzillament perquè com
vostè ha recordat molt bé, aquesta concessió s'acaba l'any 2021, la tardor del 2021. Entremig passarà
una cosa, és que en aquesta ciutat hi haurà un nou Govern, que jo no puc intuir de quin color serà,
quines formacions polítiques el formaran, i el que no farà mai aquest Govern, en una decisió
d'aquestes característiques és hipotecar les decisions que pugui adoptar el Govern que sortirà de les
eleccions de maig del 2019.
Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent Moció presentada per Esquerra Republicana
14.4).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERCD’ERC-AG PER AL
RECONEIXEMENT I REPARACIÓ A LA FIGURA DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I A TOTES
LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat
El passat 8 de març, la Comissió Constitucional del Congres dels Diputats va tombar una proposició
no de llei presentada per Esquerra Republicana per al reconeixement i justa reparació a la figura del
President Lluís Companys i a totes les víctimes del franquisme. Petició que va ser rebutjada per 10
vots a favor (Esquerra Republicana, Unidos Podemos, PNB i Bildu) i 27 en contra (PP, PSOE,
Ciudadanos i UPN).
Durant el Franquisme, la dictadura va cometre la persecució i tota mena de crims i atrocitats en contra
de les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític , social i nacional. Persecució que es va dur a
terme de manera cruenta contra particulars, institucions, associacions, sindicats, entitats culturals, etc.
Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que es van
realitzar sense cap legitimitat per motius polítics. Aquests consells de guerra van comportar penes de
presó, reclusions en camps de concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions.
Entre aquests, destaca el del Molt Honorable Lluís Companys i Jover, condemnat a mort per les
autoritats franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d’una nació democràticament
escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de
l’Estat Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei de la Memòria Històrica es limita a declarar injustes les sentències, per la
il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor
jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el ministeri
de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència
durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels
tribunals militars, entre ells el que condemnava el president Companys, més d’un centenar de regidors
i alcaldes i milers de ciutadans , sotmesos tots a judicis sumaríssims sense cap garantia processal .
La constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims per causes
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polítiques duts a terme pel règim franquista només es pot entendre en el context d’una democràcia
feble, incapaç de reparar les persones represaliades per motius polítics. Aquest immobilisme i manca
de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat Espanyol contrasten amb els actes de
desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet pels crims comesos pels respectius
països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el general Franco.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AG proposa al Ple d’adopció dels següents acords
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Granollers de preservar la història com a valor
col•lectiu, de reivindicar la dignitat i la memòria de les víctimes, i d’enfortir el seu compromís amb la
llibertat, amb el respecte a la diversitat i amb la democràcia .
SEGON. Reivindicar i exigir l’anul·lació de les sentències dels judicis sumaríssims, entre elles la del
President Lluís Companys, i la reparació de l’honor de totes les persones represaliades durant el
franquisme.
TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, a la Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol, al Parlament Europeu, a les Nacions
Unides i a les associacions de recuperació de la memòria històrica .
Alcalde:Moltes gràcies. Aquí hi ha demanades intervencions per part del Partit Popular, per part de la
CUP endavant senyor Navarro:
Senyor Navarro: Bé, voldríem manifestar la satisfacció perquè s'aprovi la Moció, però també posar
sobre la taula la contradicció que hi ha quan es participa en actes o en aquesta Moció a favor de la
rehabilitació de la figura del President Companys i a la vegada es vota en contra en el Parlament de
Madrid. Creiem que més Granollers que se'ns diu que és una ciutat capdavantera en els temes de
memòria històrica això ho havíem de de manifestar i posar-ho sobre la taula. També pensem que el
marc espanyol està superat per la ineficient o ineficaç o aplicació ineficaç de la llei de Memòria
Històrica del senyor Zapatero, i de manera que han tingut de treballar tots aquests temes. Aquesta
llei, com moltes altres en el nostre país, ha estat paper mullat i apuntem que la superació del marc
espanyol esperem que vingui amb la llei catalana proposada per la Comissió de la dignitat, en la qual
el que es pretén és anul·lar els vuitanta-un mil nou-cents seixanta-sis processos sumaríssims que hi
ha en aquest tema.
Gràcies. Dos minuts?
Alcalde: Moltes Gràcies.
Senyor Navarro: He complert?
Alcalde: Ara li dic, li ha sobrat un minut. Molt bé. No sé si hi ha algú altre que vulgui intervenir.
Ciutadans? Esquerra? Endavant senyor Mur, té la paraula:
Senyor Mur: Gràcies, alcalde i bon vespre a tothom-.En tot cas en la mateixa línia que manifestava el
company de la CUP, Primer alegrar-nos de què el Consistori de Granollers per unanimitat hagi provat
aquesta Moció, que en definitiva el que vol és restaurar, diguem l'honor de persones que van ser
escollides democràticament i van ser assassinades, i també reivindicar que aquesta decisió que s'ha
pres aquí, aquest acord unànime que ha hagut aquí, desitjar que algun dia o altre es plasmi en el
Congréso de Diputados, on doncs no fa ni gairebé un mes no va poder ser així, per tant, fantàstic que
la ciutat, si més no, es posicioni a favor de restaurar l'honor de persones com el President Companys
i totes les persones que van ser represaliades durant el franquisme . Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per tant passaríem a la següent Moció:
14.
14.5).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I
ERCERC -AG DE REBUIG A LES SENTÈNCIES DEL TSJC I TS : LA JUSTÍCIA NO ÉS POLÍTICA
La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada, amb els vots en contra dels Grups
Municipals PSC-CP, C's i PP; i els vots a favor dels Grups Municipals CIU, ERC-AG-AM i
CpG-CUP-PA.
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Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el Partit Popular vol intervenir? no? per part de la Cup? endavant
senyora Oliver, té la paraula:
Senyora Oliver: Bé, vuit minuts, no? Hem quedat? Bé idees molt breus. La primera, en tot cas,
entenem que és una ratzia que fa temps que dura i que en tot cas podríem dir que tot just comença, és
a dir, que nosaltres manifestem públicament que la democràcia de l'Estat Espanyol realment està
malaltissa, i per tant, inhabilitacions polítiques malaudarament em sembla que no haurem de parlar de
més de quatre. En segon lloc, la idea com abans deia de les contradiccions, doncs el tema de la por,
haurem de començar a gestionar les nostres pors perquè el que si que és veritat, és que darrera de
subjectes i darrera de càrrecs, per sort en aquest país tenim un bon grapat de persones disposades a
ocupar-los i reocupar-los, i per tant, també un apunt i un afegit: i és que quina llàstima d'aquesta
justícia que tenim tan lenta, ineficaç, obturada i selectiva, perquè en tot cas, té una ineficàcia absoluta
per combatre la corrupció i l'espoli i en tot cas manifesta una fugacitat extraordinària quan es tracta de
sentenciar les urnes. Ja? Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Senyor El Homrani:
Senyor El Homrani: Bona vesprada a totes i tots. Seré ràpid, intentaré ser ràpid com a mínim. Estava
pensant en el debat que hem tingut i que és una realitat que cadascú gestiona com pot les seves
contradiccions, quan he vist el resultat, quan ho ha comunicat el meu portaveu del grup municipal,
m'han vingut al cap unes quantes frases d'una carta, i aprofitaré per llegir-les. llegeixo: Com a
expresident de la Generalitat vull expressar de forma nítida el meu rebuig a un eventual querella, el
President Mas és el President de la Generalitat, i més enllà de les legítimes diferències de criteri, que
ens poden enfrontar, és el meu President, si es confirma la mesura, el President Mas comptarà amb el
meu suport. President Montilla, novembre del 2014. Cadascú gestiona com pot les seves
contradiccions i evoluciona com pot. Feia un temps hi havia un pensament, entorn el dret a decidir, ara
mateix no. I tú pots pensar, bé, també és raonable, perquè és clar, et fiques en temes jurídics, i ficar-te
en temes jurídics poden ser incomodats o no, és clar, el que diu és rebutjable políticament. El primer
punt és rebutjar políticament aquestes sentències, llavors és quan recuperes un altre paràgraf
d'aquesta mateixa carta, que diu: l'anunci de la presentació de la querella per raons polítiques, amb el
propi expresident Montilla, ja diu que és una querella per raons polítiques, i aquí és quan, en certa
manera, sap greu, et sap greu el resultat de la votació i et sap greu que un aspecte que crec que en el
fons gran part d'aquest Consistori comparteix, que és una animalada el que està passant, i que,
inhabilitar a uns membres d'un govern que el podies compartir o no el podies compartir, per haver ficat
les urnes i on van participar més de dos milions cent mil catalans, és una animalada, Però bé, com
que cadascú gestiona les seves contradiccions i gestiona la seva evolució com pot, el resultat
d'aquesta Moció és que ha decaigut a la Ciutat de Granollers. Tenim aquesta realitat.
Gràcies
Alcalde: Moltes Gràcies. Per part del senyor Vila:
Senyor Vila: També seré molt breu perquè són temes ja tractats però el que volíem posar de manifest
en aquesta Moció, són dos coses. Una, no hi ha contradicció entre llei i democràcia com es vol fer
veure en tot aquest procés de tribunals, evidentment la democràcia i la llei van lligades, i la llei ha de
regir la democràcia, el que passa és que les lleis difícilment no han resolt i no s'ha resolt massa bé.
En teoria política, de moment, com es defineix l'objecte d'aquesta democràcia, és a dir, qui és el
demus, i per tant, a l'hora de definir qui forma, qui serà l'objecte d'aquesta democràcia, doncs no tenim
un manual d'instruccions. Sí tenim, per això, principis rectors que estan continguts en marcs i en
tractats que aquest Estat Espanyol ha subscrit, i per tant, nosaltres el que volem apel.lar és en el
respecte d'aquesta democràcia, en aquest marc superior, i per això incloiem un punt que era
apel.lar,Com que nosaltres creiem que aquests tribunals fan una aplicació estricte i no precisament
imparcial, creiem que en un marc superior aquesta sentència és pot denunciar i és pot denunciar
sobretot que aquest principi d'Autodeterminació, que forma part de lleis i de tractats que l'Estat
Espanyol ha signat, no està complint i que són tant d'obligat compliment com aquesta Constitució, i
que per tant, l'única solució que té això és el poble, és donar la veu al poble, i per tant, no la
jurisdiclènciació de tot aquest procés .
Alcalde:Moltes gràcies. El senyor Terrades té la paraula:
senyor Terrades, si miri, nosaltres som conscients de que Catalunya està vivint un moment, una tensió
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política important, per falta de negociació, per falta d'acord, per falta de pacte, i que els dos Governs
que han estat governant a Espanya i Catalunya en aquests darrers anys, no han estat capaços de
resoldre aquest enxucat en el que ens han posa. A vegades un té la sensació què estan buscant
rèdits electorals, en un costat i en un altre, perquè si no, no m'explico que després de tant temps no
hagi estat possible per cap d'ambdues parts, sentar-se en una taula i negociar, acordar i buscar una
sortida. Cap contradicció, amb el que ha dit el President Montilla i l'oposició que mantenim els
socialistes a l'Ajuntament de grup municipal socialista a l'Ajuntament de Granollers, perquè és clar, el
que no s'ha explicat, és que el Partit dels Socialistes de Catalunya, grup municipal estava disposat a
votar el punt primer d'aquesta Moció, aquell que diu que rebutgem políticament aquesta sentència, i
que teníem discrepàncies amb el punt segon que no ha volgut ser retirat per part del grup proposant,
perquè saben que les Mocions s'han de votar en bloc. Nosaltres no estem d'acord amb la
judicialització de la política, i els hi explicaré perquè no crèiem que el punt segon fos adient, entre
altres raons, perquè és clar, aquells que apel.len a Europa s'obliden d'explicar-nos que fa quatre dies,
març d'aquest anys, la Comissió de Venècia del Consell d'Europa ens ha recordat que les sentències
del Tribunal Constitucional tenen un caràcter definitiu i vinculant, com a supremacia de les
Constitucions, ho estic llegint literalment el que diu, no? la Comissió de Venècia, i que la sentència
dels Tribunals Constitucionals han de ser respectades per tots els organismes públics i les persones,
i que incomplint la sentència del Tribunal Constitucional , equival a incomplir la Constitució , i per tant el
poder Constituent, de fet no m'estranya, perquè fins i tot, alguns no respecten ni escolten el Consell de
Garantia Estatutàries de Catalunya. Quan un funcionari o càrrec públic es nega a executar la
sentència del Tribunal Constitucional, viola els principis de l'estat de dret, la separació de poders i la
lleial cooperació entre les institucions i les administracions de l'Estat. Per això crèiem sent conscients
que a política no s'ha de judicialitzar, que creiem que és un error haver portat aquest tema a
l'Audiència, quan el Tribunal Suprem, en el cas de l'ex Conseller Homs, i per tant, estaven disposats a
votar el punt primer, creiem que Europa també ha estat clara en el seu posicionament, per això no
estàvem d'acord en el punt segons, però s'han d'explicar totes les coses. El grup socialista estava
disposat a votar el compliment d'aquesta Moció, segurament el que es volia és que no li donéssim
recolzament.
Gràcies.
Alcalde:Ara sí, com alcalde i en aquest punt, ratificar una vegada més la posició d'aquest govern en
contra radicalment de la judicialització de la política i també, per tant, d'acompanyar en veu alta,
l'expresió d'aquesta votació, aquesta voluntat de fer el diàleg la forma d'avançar i de la confrontació
judicial.
Alcalde: En tot cas, passaríem al Torn de precs, preguntes i interpelacions. Endavant:

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Alcalde:Per part d'Esquerra, la senyora Maynou:
senyora Maynou: Sí, nosaltres volíem preguntar en relació a la presentació que es va fer al Pla
d'Actuació Municipal el passat deu de març,després de llegir el document atentament, hem constatat
que no s'han incorporat cap dels compromisos que el PSC va prendre amb el nostre grup en el Ple de
novembre de 2016, en el que s'aprovaven els Pressupostos per a l'any 2017 i en el qual des
d'Esquerra exiguament ja ens vam abstenir com una manera diguem-ne de fer com un vot de
confiança, ja que se'ns recollia alguns compromisos que per nosaltres eren importants. Dels més
rellevants, destacar tres: Per una banda hi havia el compromís d'estudiar i consensuar quin model de
Pressupost participatiu es podria aplicar el 2017 per a que la ciutadania pogués decidir part de les
inversions de l'any 2018, i el compromís era estudiar aquest model, es podria tenir la previsió, era
tenir-lo fet ja a primer trimestre de l'any, per així el mes d'abril, és a dir, d'aquí tres dies, diguem-ne, és
pogués decidir quin seria el model a aplicar. Hi havia també el compromís d'elaborar un Pla Estratègic
d'Acció social, que és un Pla que Esquerra defensa des de fa molt temps i creiem que és necessari i
bàsic. I d'altra banda hi havia el compromís d'encarregar un estudi sobre la viabilitat de l'aplicació a la
tarificació social a les Ordenances Fiscal, aquest estudi també hauria d'estar enllestit relativament
aviat, ja que s'hauria de tenir aprovat abans del Ple en què s'aproven les Ordenances Fiscals per l'any
2018. Llavors la pregunta seria, Es pensen complir aquests compromisos? i en tot cas en quin termini,
perquè en algú pensem que ja anem curts de temps. Gràcies.
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Alcalde. Moltes gràcies. En tot cas el senyor Terrades com a regidor d'Hisenda que va signar aquests
acords amb vostès, té la paraula:
Senyor Terrades: Igual que avui en l'explicació de la Liquidació de Pressupost hem anunciat que una
part d'aquest Romanent es destinaria a complir un dels acords pressupostaris, en el pressupost de
despeses ordinàries, i dintre de la regidoria d'Hisenda i en les partides pressupostàries necessàries
per fer aquests anàlisis. Aniré punt per punt. L'acord estratègic d'acció social, que jo sàpiga, igual és
que m'he despistat una mica, l'exercici pressupostari comença l'u de gener del 2017 i acaba el tren-u
de desembre del 2017, per tant, la regidoria responsable de pilotar aquest tema, que és la regidora de
Serveis Socials amb el seu equip, està analitzant un document, l'anomenarem així, que quan tingui les
línies fixades entregarem a tots vostès, entregarem a Esquerra Republicana perquè era l'acord que
teníem també amb vostès i en conjunt per analitzar-ho. Però un acord d'aquestes característiques,
vostè comprendrà que no és fixa perquè és evident que implica o implicarà recursos pressupostaris de
l'Ajuntament, no es fa en dues setmanes, ni en dos mesos, per tant, l'encàrrec està fet i s'està
treballant en aquest tema. En el tema de pressupostos participatius d'analitzar les diverses
experiències, l'acord que vam arribar, és que entre el mes de març a abril, llegeixin les actes, encara
no hem acabat el termini, tindríem una proposta d'anàlisi sobre la taula, i no es preocupin, com a molt
tard, no sé si té trenta o tren-u el mes d'abril, tindran una proposta sobre la taula. També li dic que
alguna de les propostes que hem analitzat d'alguns Ajuntaments de Catalunya, no ens acaben de
convèncer. Sobretot per la poca participació que hi ha en aquests processos participatius, i per tant,
alguna idea tenim al voltant d'aquest tema i tindran, quan ho tinguem ja ho discutirem, de prendre una
decisió en un sentit o en un altre. I la segona, que era analitzar la tarifació social, tindran els
documents quan iniciem, tindran els documents perquè també els tindrà el govern, d'anàlisi i reflexió,
quan iniciem el debat de les Ordenances Fiscals de l'any 2018. No m'avanci el debat de les
Ordenances Fiscals de l'any 2018, perquè encara estem a mesos de que es produeixi aquest debat, ja
ho avançarem respecte l'any passat, perquè aprovarem conjuntament Ordenances Fiscals, és a dir,
els ingressos i el pressupost, que són les despeses, però no m'avanci els terminis dels acords.
Alcalde: Més preguntes? per part de Convergència i Unió:
senyor Sastre: En tot cas si que abans de fer el parell de preguntes o el parell de precs, mai com
anomenar-ho, perquè no sé com situar-ho. Però sí informar que , ja s'ha passat la notificació doncs a
la Secretària i ja ho vam fer a la resta de grups responent, doncs a la realitat política que viu aquest
grup municipal, doncs hem pres l'acord de canviar la nomenclatura del propi grup, per passar-nos a dir
grup municipal del PDECAT DEMÒCRATES per una lògica diguéssim abassegadora política de no
mantenir un nom d'un que no comptè ningú en el propi grup que respongui aquell nom, per tan, és a
dir, seguint aquesta lògica política doncs hem pres aquesta decisió, en tot cas, feta aquesta doncs
explicació, que per tant, tindrà repercusió en el futur, bàsicament en l'anomenament que havia creat
doncs situacions rocanbulesques. Passaré doncs a les preguntes que teníem en aquest Ple, la
primera era una pregunta adreçada al regidor de Barris, crec que va adreçada a ell, i és respecte a
una informació que ens havia arribat, que va sorgir, doncs, en una informativa que es va explicar l'altre
dia si no tinc malentès en el moment que es van explicar les actuacions del PAM en aquest any, que
és la implamantació o una prova pilot d'implamantar la policia de barri o policia de proximitat a la
ciutat, i en aquest cas, bé en tots cas, nosaltres que és una figura que hi estem d'acord, i per tant, ho
hem portat en el programa electoral doncs en nombroses ocasions, i per tant, creiem que hi ha d'haver
aquesta figura, si que pel que ens consta de moment no sabem que el govern municipal hagi tingut
contactes amb les associacions de veïns, que per tant, nosaltres entenem com les figures referents de
cada un dels barris, per tal de diguéssim anar engranant aquesta implamantació, per tant, nosaltres,
vaja pensem que és un pas essencial a l'hora de tenir aquesta figura implamantada en cada un dels
barris, i per tant, volíem saber si s'havia fet aquest contacte amb les associacions de veïns, i en tot cas
si no s'ha fet instar que es fés per tal de coordinar aquesta actuació.
Alcalde:El senyor Rudy Benza li contestarà la pregunta.
senyor Benza: Hola bona tarda, doncs si, a veure, la policia de barris va implamantar fa
aproximadament un mes, i el primer que vam fer és, acompanyats per mí, durant tres setmanes vam
estar fent un recorregut per totes les associacions de veïns explicant-los el funcionament i el que
faríem, tant en el recorregut com els horaris, i una mica la intenció de treball, com a prova pilot, i
després hem anat a totes les entitats, comerços de diferents barris i sobretot d'espais on ells es
mouen. Totes les entitats estan informades.
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alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra pregunta?
senyor Sastre: Sí, una mica el mateix en el mateix sentit. Tenim constància que el wifi, del centre cívic
de Can Bassa no funciona des de fa un temps, això ens va facilitar també aquesta informació
l'Associació de Veïns, i en tot cas instar si es pot procedir a la reparació o la implamantació d'aquest
wifi per les activitats que tenen lloc en el centre cívic , d'això tenim constància nosaltres.
Alcalde: Prenem nota si és així. Més qüestions? Endavant
Senyor Sastre: Una última qüestió, evidentment, això ja s'ha fet públic i doncs s'ha presentat el
projecte d'Actuació del Tram Nord del carrer Girona i aquest és un projecte doncs de mandat, i que
per tant és sobradament conegut, però en tot cas pensem i potser i aquesta és una idea que deixem
sobra la taula, potser fora bo, ja que estem actuant, doncs, de la zona que va des de la cruïlla de
Francesc Ribas del carrer Girona fins a Can Monic, perquè ens entenguem, hi ha tota una zona que
darrera de Can Monic que és de les Franqueses, no és d'aquest Ajuntament, però com al final estem
fent una actuació amb un carrer, una vorera del qual, o una riba del qual és de les Franqueses,
pertany a les Franqueses i per tan és una actuació que també reverteix en certa manera en un altre
municipi, en aquest cas colindant amb Granollers, potser fora bo plantejar conjuntament amb
l'Ajuntament de les Franqueses, que ja que l'Ajuntament de Granollers fa aquesta actuació, hi hagués
una actuació, entre cometes, recíproca, per part d'aquest ajuntament en aquest espai que els propis
veïns del barri també reclamen una actuació, una idea que deixem sobre la taula.
Alcalde: senyor Camps, sóc jo el qui contesta directament i no vostè. En tot cas, només dir, que com
pot imaginar, les converses que tenim els Ajuntaments veïns,vostès saben que aquest Govern fa una
roda sempre l'inici de mandat amb tots els governs veïns, i òbviament, amb el Govern de les
Franqueses aquest tema l'hem posat sobre la taula perquè efectivament un dels punts més complicats
dels entorns de Can Mònic no és al terme municipal de Granollers i entenem que cal i és
imprescindible una acció urbanística al voltant dels entorns, per dir-ho d'alguna manera, de la Petanca
de les Franqueses per tal de donar solucions i permeabilitat i visibilitat en un espai que ho requereix.
Aquest tema està posat sobre la taula a l'Ajuntament de les Franqueses des de fa alguns mesos s'han
començat els contactes entre el regidor d'Obres de l'Ajuntament de Granollers, regidor de Barris i els
regidors corresponents a les Franqueses, per tal que es faci una Actuació imprescindible en aquesta
zona. No sé si el senyor Terrades, està en el PAM, està en el PAM. l'Albert aquest tema el posa com a
espot publicitari, està en el PAM. Està previst fer. Alguna altra qüestió? no?
I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta
minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe.
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