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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    11111111    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        29292929    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2016201620162016
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

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

Secretària general

Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. José María Moya Losilla

 
Alcalde: Molt bona tarda, si els hi sembla donem inici a la sessió plenària del Ple de l'Ajuntament, la 
sessió plenària del mes de novembre. En tot cas anunciar que el senyor Josep Maria Moya s'ha 
disculpat per malaltia, i que el senyor Chakir El Homrani arribarà un pèl més tard, perquè té altres 
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obligacions i està "in itinere", suposo. En tot cas deixeu-me començar al Ple expressant el condol de la 
Corporació per la mort de la mare del Juanma Segovia, Juanma t'acompanyen el sentiment, vam 
poder fer-ho personalment i en tot cas també ens agradaria fer-ho col·lectivament.

Iniciem per tant el Ple i també agraïm també la presència de l'Olga Pey i del Joan Garriga, moltes 
gràcies per acompanyar-nos, i òbviament també de tota la gent que està present a la Sala. 

Alcalde: El primer punt, com no pot ser d'una altra manera, és aprovar les actes, en aquest cas de les 
sessions de 20 de setembre i 25 d'octubre, algun comentari sobre les actes? No? Per tant les 
donaríem per aprovades. 

1111).-).-).-).-APROVAR LES ACTES DE PLE DE LES SESSIONS DELS DIESAPROVAR LES ACTES DE PLE DE LES SESSIONS DELS DIESAPROVAR LES ACTES DE PLE DE LES SESSIONS DELS DIESAPROVAR LES ACTES DE PLE DE LES SESSIONS DELS DIES    20202020    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2016201620162016    IIII    
25252525    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2016201620162016

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a les actes de 
les sessions dels dies 20 de setembre de 2016 i 25 d'octubre de 2016 i no havent-hi cap s'aproven per 
unanimitat dels regidors i regidores assistents . 

Alcalde: Passarem a la fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, i pel 
propi Alcalde, senyora a Secretària punt 2 i 3 de l'Ordre del dia, endavant,

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES    4444,,,,    11111111,,,,    18181818    IIII    25252525    DDDD''''OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    
DEDEDEDE    2016201620162016.... 

Alcalde: Hi ha alguna observació, no? Per tant ens donem per assabentats. Endavant, senyora 
Secretària,

 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT I    
ELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATS  

Alcalde: Moltes gràcies, passem ara a la Comissió Informativa de Projectes Estratègics i 
Comunicació, el punt número 4, és precisament el punt en el qual, es fa l'acte formal de l'aprovació de 
l'atorgament de les medalles de la ciutat de l'any 2016, senyora Secretària,

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

COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ATORGAR LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LDICTAMEN RELATIU A ATORGAR LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LDICTAMEN RELATIU A ATORGAR LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LDICTAMEN RELATIU A ATORGAR LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE L ''''ANYANYANYANY    2016201620162016

La Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers persones 
físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari relleu o 
transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i dedicació al progrés i benestar de la població i la 
ciutadania, i també a les que hagin destacat especialment en el treball per l'associacionisme ciutadà i 
les manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials.
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La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers del mes de setembre va acordar iniciar el 
procediment per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat  2016 a la senyora Olga Pey i Rufí i al 
senyor Joan Garriga i Andreu. 

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

Reglament de distincions de la ciutat de Granollers aprovat pel Ple municipal de data 30 de novembre 
de 2004, i que regula la concessió de distincions a aquelles persones físiques o jurídiques que per la 
seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics honorin la ciutat .

Article 8è. La concessió de la Medalla de la Ciutat, l'acordarà la corporació municipal, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, a proposta de l'Alcaldia i fet prèviament l'expedient en el qual hauran 
de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors.

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

PRIMER. Atorgar la Medalla de la Ciutat de l'any 2016 a les persones que es citen a continuació:

Es distingeix Olga Pey i Rufí per haver estat i seguir essent una dona activa en el món cívic i cultural 
de Granollers, amb una àmplia trajectòria de més de 30 anys en el teatre amateur, on va ser 
cofundadora els anys 80 del segle passat de la companyia Acte Quatre. Primer amb Quatre per 
Quatre i després amb Acte Quatre, l'Olga ha participat com a actriu en moltes obres de teatre arreu de 
Catalunya, en mostres i concursos, orgullosa de contribuir a relacionar Granollers amb la cultura. Per 
aquesta faceta ha rebut diversos reconeixements, entre els quals el Premi de Teatre Caixa de Manlleu 
(2008) i el primer premi com a actriu de repartiment en el concurs de grups amateurs de Teatre “Ciutat 
de Tàrrega” (2014).

Destacades són també les col·laboracions voluntàries que ha fet amb Oncovallès-Fundació d'Ajuda 
Oncològica en què ha dirigit durant vuit anys un taller terapèutic d'expressió emocional, vinculat a la 
seva experiència com a actriu; i amb la parròquia de Sant Esteve de Granollers.

Professionalment va treballar els últims dotze anys, abans de la seva jubilació, a la Biblioteca de Can 
Pedrals. Un cop jubilada va col·laborar com a voluntària en el programa Bibliosalut, el servei de 
lectura per als malalts i acompanyants de l 'Hospital General de Granollers. 

Es distingeix Joan Garriga i Andreu per haver contribuït a investigar i a difondre el període de la guerra 
civil i el franquisme, especialment a Granollers i a la comarca del Vallès Oriental, i divulgar les 
conseqüències de la repressió franquista ja sigui fent d’advocat defensor de víctimes, ja sigui a través 
dels seus llibres, publicacions i documentals. Especialment rellevant és el seu paper actiu en la 
preservació de la memòria històrica d’aquest període i del bombardeig de Granollers en concret , on va 
fer noves aportacions sobre l’autoria d’aquest luctuós fet i va ser un dels promotors de la seva 
commemoració. La seva reconeguda expertesa va motivar el seu nomenament com a membre del 
Consell Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.

Implicat en el teixit social de Granollers, ha estat vinculat a la docència a l’Institut Antoni Cumella i a 
moltes activitats culturals des de les seva responsabilitat primer com a director del Centre d’Estudis de 
l'Associació Cultural i després del Museu de Granollers . 

Garriga continua treballant en la necessitat de recordar que les guerres, i els bombardejos de les 
poblacions civils, encara presents a molts llocs del món, siguin recriminades amb la major 
contundència internacional. 

SEGON. Notificar aquest acord a les  persones guardonades. 

Alcalde: La Tinenta d'alcalde de Projectes Estratègics i Comunicació, la senyora Alba Barnusell en 
farà la presentació, endavant
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Senyora Barnusell: Moltes gràcies Alcalde, i molt bon vespre a tots i totes les que avui ens 
acompanyeu a la Sala i especialment també en aquesta ocasió, com ha fet l'Alcalde, a l'Olga Pey i al 
Joan Garriga i Andreu. Avui portem a Ple l'atorgament de les medalles de la ciutat d'aquest any 2016 
com va acordar per unanimitat la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers el passat més de 
setembre. Em correspon a mi, com ha dit l'Alcalde, com a Regidora instructora de l'expedient, i per 
encàrrec de la Junta de Portaveus, presentar aquest punt a Ple, i ho faré en nom de tots els regidors i 
regidores d'aquest Consistori. 

Un reconeixement de l'Ajuntament de Granollers, de tot el Ple, i en definitiva també de tota la ciutat a 
Olga Pey i Rufí, i a Joan Garriga i Andreu per la seva contribució a la ciutat de Granollers, per la seva 
trajectòria i la seva dedicació, des de la coresponsabilitat i l'estimació a la seva gent i a la seva ciutat. 
Com diu el Reglament de distincions de la ciutat, que en regula la seva concessió, la medalla de la 
ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers persones físiques o 
jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagin tingut un extraordinari relleu o 
transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei o dedicació al progrés i benestar de la població, i 
també a les que hagin destacat especialment en el treball per l'associacionisme ciutadà, les 
manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials. Abans d'iniciar la lectura dels 
mèrits i dels reconeixements pels quals s'ha decidit atorgar les medalles de la ciutat, voldria agrair la 
feina a tots i a cadascun dels tècnics, sempre imprescindibles i professionals en la recerca, en la cura 
i en l'edició de la publicació ja habitual que trobareu impresa el proper 16 de desembre. Tot seguit, si 
els sembla bé, passaré a llegir els mèrits. 

Com deia, el passat mes de setembre la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers va acordar 
per unanimitat atorgar les medalles de la ciutat d'aquest any 2016 a Olga Pey i Rufí i Joan Garriga i 
Andreu. Olga Pey i Rufí neix a Granollers l'any 1938, en plena guerra civil, se la distingeix per ser i 
haver estat una dona activa, en el món civil i cultural de Granollers , amb una àmplia trajectòria de més 
de 30 anys en el teatre amateur, on va ser cofundadora als anys 80 de la Companyia Acte 4, i en els 
seus inicis en el món del teatre va compartir escenaris, molt en els seus principis, també amb el 
desaparegut Gregori Resina, entre d'altres, primer amb 4x4 i després amb Acte 4, l'Olga ha participat 
com a actriu amb moltes obres de teatre arreu de Catalunya. En mostres i concursos, orgullosa 
sempre de contribuir i relacionar Granollers amb la cultura. Per aquesta faceta ha rebut diversos 
reconeixements, entre els quals el premi de teatre Caixa de Manlleu 2008, i el primer premi com a 
actriu de repartiment en el concurs de grups amateur de teatre Ciutat de Tàrrega 2014. Destacada són 
també les col·laboracions voluntàries que ha fet a OncoValles, Fundació d'ajuda oncològica, on ha 
dirigit durant 8 anys un taller terapèutic d'expressió emocional, vinculat a la seva experiència com a 
actriu. Amb la parròquia de Sant Esteve de Granollers, i amb la Fundació Montserrat Montero, on va 
idear un taller de teatre per l'alumnat, que encara continua funcionant. Professionalment va treballar 
els últims 12 anys abans de la seva jubilació a la Biblioteca de Can Pedrals, un cop jubilada va 
col·laborar com a voluntària en el programa Bibliosalut, el servei de la lectura pels malalts i 
acompanyants de l'Hospital de Granollers. A l'Olga la podem trobar sempre amunt i avall pels carrers 
de Granollers, d'un lloc a un altre, d'un assaig a un altre, sempre atenta i discreta, i atenta a allò que 
els altres necessiten, dirigint un assaig, una trobada o una reunió, o interpretant algun personatge de 
teatre, de cinema, o bé darrere bambolines engrescant a tothom perquè tot surti bé. Moltes gràcies 
Olga. 

Joan Garriga i Andreu, neix a la Garriga l'any 1945, es distingeix Joan Garriga i Andreu per haver 
contribuït ha investigar i difondre el període de la guerra civil i el franquisme, especialment a 
Granollers i a la comarca del Vallès Oriental i a divulgar les conseqüències de la repressió franquista, 
ja sigui fent d'advocat defensor de les víctimes, ja sigui a través dels seus llibres, publicacions i 
documentals. Especialment rellevant és el seu paper actiu en la preservació de la memòria històrica 
d'aquest període i del bombardeig de Granollers en concret, on va fer noves aportacions sobre 
l'autoria d'aquest fatídic fet, i va ser un dels promotors de la seva commemoració. La seva reconeguda 
expertesa va motivar el nomenament com a membre del consell assessor de Can Jonch, Centre de 
Cultura per la Pau. Implicat en el teixit social de Granollers, ha estat vinculat a la docència, a l'Institut 
Antoni Comella, i a moltes activitats culturals, des de la seva responsabilitat, primer com a director del 
Centre d'Estudis de l'Associació Cultural, o després com a director del Museu de Granollers. Joan 
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Garriga continua treballant en la necessitat de recordar que les guerres i els bombardeigs de les 
poblacions civils encara presents a molts llocs del món siguin recriminades amb la major 
contundència internacional. Quan parles amb en Joan, sempre savi, recorda dels anys setanta les 
activitats, mítings, accions, en defensa de la democràcia, uns anys viscuts recorda i et diu amb intensa 
activitat política, cultural i social. Al llarg de la seva vida ha rebut diversos reconeixements i guardons i 
que en paraules del mateix Joan, diu, agreix però que personalment diu, valoro com una estimació 
sense cap més mereixement que d'haver estat i vull continuar sent, un treballador tenaç que lluita per 
la millora de la nostra societat i del nostre país . Moltes gràcies Joan. 

Per finalitzar aquesta intervenció deixeu-me recordar que l'acte de lliurament de les medalles de la 
ciutat serà el proper divendres 16 de desembre a les 8 del vespre a la Sala Tarafa, i està obert a 
tothom. Moltes gràcies i bon vespre. 

Alcalde: La regidora Alba Barnusell, la primera Tinenta d'alcalde ha parlat en nom de tots i totes, ja hi 
ha acord entre tots els Grups, per tant es vota per unanimitat, i ens emplacem tots plegats a fer el 
lliurament de la medalla que avui acabem d'atorgar a l'Olga i a en Joan, com deia la primera tinenta 
d'alcalde, el dia 16 de desembre a una sala que estimem tant com la Sala Tarafa, la sala dels grans 
dies de la ciutat, a la que el caliu d'una ciutadania que us acompanyarà farà que sigui un acte 
fantàstic, l'acte que us mereixeu. Per tant queda aprovat aquest punt,

S'aprova per unanimitat

Alcalde: Passem al següent punt de l'Ordre del dia, Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i 
Economia, passem ara a un tema més pragmàtic, us podeu quedar Joan i Olga, estarem encantats, 
nosaltres estem encantats, jo crec que podries fer la crònica, un podria fer la crònica i l'altra ho podria 
representar...
Debatrem en conjunt el punt 6 i 7, el punt 6 és l'aprovació del pressupost general i el punt 7 és 
l'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, en farà en primer lloc la lectura la 
senyora Secretaria, endavant,
Perdoneu, jo anava directament a la cosa pràctica, el cinquè, com que també hi ha unanimitat el 
descrit i és el fet que el Grup Municipal de Ciutadans canvia alguns membres dels seus consells 
locals, pot donar lectura, senyora Secretària,
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPALPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPALPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPALPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL    
CIUTADANS CCIUTADANS CCIUTADANS CCIUTADANS C ''''S A DIVERSOS CONSELLS LOCALS SECTORIALSS A DIVERSOS CONSELLS LOCALS SECTORIALSS A DIVERSOS CONSELLS LOCALS SECTORIALSS 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 18 de novembre de 2016, el Grup Municipal C's Ciutadans,  sol·licita que es modifiqui el 
nomenament dels representants municipals corresponents al seu Grup Municipal, en les  persones i 
organismes  relacionats:

Consell de Ciutat Jordi Pavón
Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat Alex Torrell
Consell de l'Esport Alex Torrell
Consell de la Gent Gran Blanca Navarro
Fòrum de Comerç i Turisme Jordi Pavón
Taula d'Acollida Annalee Rodriguez
Consell Econòmic i Social Jordi Pavón
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Consell Assessor Urbanístic de Granollers Jordi Pavón

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

Primer.- Designar al senyor Jordi Pavón, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al 
Consell de Ciutat, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls.

Segon.-  Designar al senyor Alex Torrell, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al 
Consell Municipal Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat , en substitució del senyor Juan Manuel de 
Vargas Delgado.

Tercer.- Designar al senyor Alex Torrell, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al 
Consell de l'Esport, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls.

Quart.- Designar a la senyora Blanca Navarro, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al 
Consell de la Gent Gran, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls.

Cinquè.- Designar al senyor Jordi Pavón, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al 
Fòrum de Comerç i Turisme, en substitució del senyor Enrique Meseguer Casas.

Sisè.- Designar a la senyora Annalee Rodriguez, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, 
a la Taula d'Acollida, en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas Delgado.

Setè,- Designar al senyor Jordi Pavón, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Consell 
Econòmic i Social, en substitució del senyor Enrique Meseguer Casas.

Vuitè.- Designar al senyor Jordi Pavón, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Consell 
Assessor Urbanístic de Granollers en substitució del senyor  Enrique Meseguer Casas.

Novè.-  Comunicar  aquest acord als diversos organismes afectats, a les persones designades  i a les 
persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment.

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

Alcalde: Moltes gràcies, aquí també hi ha unanimitat, és l'expressió d'un Grup i per tant queda integrat 
en l'aprovació que fem en aquest plenari. 

S'aprova per unanimitat

Alcalde: Ara si, passem a l' Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, i com anunciava la senyora 
Secretària, llegirà el punt 6 i el punt 7, seran debatuts conjuntament i votats per separat, endavant,

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

S'incorpora a la sessió el regidor senyor El Homrani .
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6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A    
LLLL''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2017201720172017

L'Alcaldia-Presidència, d'acord amb allò previst en l'article 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 18 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pels qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, ha 
format el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2017, que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa de l 'Àrea de Govern i Economia.

D'acord amb el que preveu l'article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  (TRLRHL), el Pressupost general de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2017 està integrat per:
- El pressupost de la mateixa Entitat
- El pressupost de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers
- Els estats  de previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat
- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal:

- Granollers Escena, SL
- Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL
- Granollers Promocions, SA

D'acord amb el que preveu l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, els consorcis han de formar part dels pressupostos de l'Administració pública d'adscripció. Els 
consorcis actualment adscrits a l'Ajuntament de Granollers són el Consorci Teledigital Granollers i el 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero, dels quals únicament el primer ha remés el 
pressupost aprovat per al 2017, per a la seva inclusió com a documentació complementària del 
Pressupost general de l'Ajuntament.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar inicialment, d'acord amb l'article 168.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost 
General de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2017, integrat pels pressupostos de 
l'Ajuntament, de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de 
previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, i de les societats 
mercantils de capital íntegrament municipal Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
SL i Granollers Promocions SA, el resum dels quals, a nivell individual i consolidat, per capítols 
pressupostaris i expressats en euros és el següent:

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 26.109.000,00
Capítol 2 Impostos indirectes   500.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 16.474.632,00*
Capítol 4 Transferències corrents 27.661.836,80*
Capítol 5 Ingressos patrimonials 932.454,88*
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 1.990.800,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.886.000,00
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 80.768.97380.768.97380.768.97380.768.973 ,,,,68686868

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 33.591.827,04
Capítol 2 Compra de béns corrents  24.048.833,90*
Capítol 3 Interessos 1.064.575,32
Capítol 4 Transferències corrents 6.042.803,00*
Capítol 5 Fons de contingència 1.489.447,94
Capítol 6 Inversions reals 8.896.150,00
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Capítol 7 Transferències de capital 90.000,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 5.401.457,18
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 80.739.34480.739.34480.739.34480.739.344 ,,,,38383838

* deduïdes aportacions internes

PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 26.109.000,00
Capítol 2 Impostos indirectes   500.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 15.395.830,00
Capítol 4 Transferències corrents 26.928.636,25
Capítol 5 Ingressos patrimonials 708.490,00
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 1.990.800,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.886.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 78.731.25678.731.25678.731.25678.731.256 ,,,,25252525

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 31.151.030,56
Capítol 2 Compra de béns corrents 20.707.121,00
Capítol 3 Interessos 973.420,32
Capítol 4 Transferències corrents 10.066.275,04
Capítol 5 Fons de contingència 1.489.447,94
Capítol 6 Inversions reals 8.886.800,00
Capítol 7 Transferències de capital 90.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 5.254.661,39
TOTALTOTALTOTALTOTAL    78.731.25678.731.25678.731.25678.731.256 ,,,,25252525

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 113.760,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.119.072,04
Capítol 5 Ingressos patrimonials 10,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.234.5921.234.5921.234.5921.234.592,,,,04040404

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 576.892,04
Capítol 2 Compra de béns corrents 652.950,00
Capítol 4 Transferències corrents 3.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.234.5921.234.5921.234.5921.234.592,,,,04040404

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA ,,,,    SLSLSLSL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 580.850,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.256.000,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials  35.150,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.872.0001.872.0001.872.0001.872.000,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 435.935,35
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Capítol 2 Compra de béns corrents 1.352.940,56
Capítol 3 Interessos 800,00
Capítol 4 Transferències corrents 82.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.871.6751.871.6751.871.6751.871.675,,,,91919191

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS,,,,    
SLSLSLSL    

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 43.624,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.265.055,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 217.921,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.526.6001.526.6001.526.6001.526.600,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 504.107,88
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.016.182,12
Capítol 3 Interessos 1.560,00
Capítol 6 Inversions reals 4.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.526.6001.526.6001.526.6001.526.600,,,,00000000

ESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE L ''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 60.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.150.045,55
Capítol 5 Ingressos patrimonials 23.600,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.233.6451.233.6451.233.6451.233.645,,,,55555555

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 575.781,21
Capítol 2 Compra de béns corrents 630.264,34
Capítol 4 Transferències corrents 23.000,00
Capítol 6 Inversions reals 4.600,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.233.6451.233.6451.233.6451.233.645,,,,55555555

ESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LA     SOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SASASASA

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 1.050.800,00
Capítol 4 Transferències corrents 74.500,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 247.865,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.373.1651.373.1651.373.1651.373.165,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 348.080,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 760.189,00
Capítol 3 Interessos 88.795,00
Capítol 9 Variació passius financers 146.795,79
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.343.8591.343.8591.343.8591.343.859,,,,79797979

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar les Bases d'execució del Pressupost General per a l 'exercici 2017.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del 
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients 
davant del Ple de l'Ajuntament. 
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QUARTQUARTQUARTQUART.... En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

Alcalde: Bé, ara si és el Tinent d'Alcalde d'Hisenda, a qui com correspon en aquests casos, en farà la 
presentació, endavant senyor Terrades. 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde: Com els hi deia en el debat de l'Estat de la ciutat, nosaltres 
escoltem les paraules i les guardem, les seves en tant que representants de la ciutadania de 
Granollers, però també de les persones de la ciutat, i aquestes paraules que guardem, les volem 
transformar en acció, en acció de govern. Malauradament no tot és possible, perquè com vostès 
saben els Pressupostos no són infinits, té uns marges, i vostès ja saben que d'un govern del PSC a 
Granollers es poden esperar moltes coses, però el que no es pot esperar és que s'estiri més el braç 
que la màniga. La nostra voluntat és imaginar un Granollers en plural, és el que intenten reflectir 
aquests Pressupostos que presentem perquè siguin vigents i tirin endavant l'acció de govern en el 
proper any 2017. 

Quan es va formular el treball d'aquests pressupostos i es va començar l'elaboració dels mateixos, no 
coneixíem, i seguim sense conèixer, el sostre de despesa que els pressupostos generals de l'Estat 
acabaran fitxant per totes les administracions públiques del país. No hi havia govern, treballem en 
pressupostos que es van aprovar a finals, o molt a mitjans del 2015, per tant aquest marge, aquest 
sostre de despesa no el coneixem, avui hem conegut, que tampoc  coneixíem, quan es van començar 
a formular els pressupostos, els pressupostos del Govern de Catalunya, de la Generalitat de 
Catalunya, i tot just tampoc no hi ha hagut allò gaires oportunitats de comprovar si alguna de les 
previsions que nosaltres fèiem, queden reflectides en aquest pressupost.

Sí que hem treballat amb algunes hipòtesis, com no pot ser d'una altra manera, una d'elles és el 
creixement de l'IPC per l'any 2017, aquí hi ha diversos organismes que fan aproximacions, ens hem 
quedat en les aproximacions que fa el Banc d'Espanya i els principals organismes internacionals pel 
que fa a la inflació prevista per l'any 2017, en el conjunt de l'Estat, també a Catalunya, i els marges en 
què es situen, a Espanya i a Catalunya, fluctuen entre l'1 i l'1 i mig %, si agafem el conjunt o fem una 
extracció més petita i ho limiten a Catalunya. També hi ha una dada important en uns pressupostos 
com el nostre, que és el tipus d'interès, en aquests moments, els tipus actuals es troben als mínims en 
la majoria de crèdits que tindrem vigents l'any 2017, estan referenciats a l'Euríbor, i per tant sabem en 
quins marges ens movem, que serà al voltant de l'1% pel que fa als tipus d'interès. Després amb el 
tema dels crèdits, m'hi referiré més tard. 

Per tant, en funció d'aquestes dades, els pressupostos que els hi presentem, que és el pressupost 
consolidat de l'Ajuntament, és a dir, el de l'Ajuntament pròpiament dit i el de l'organisme autònom que 
és Patronat del Museu i les societats públiques municipals, ascendeix, tan pel que fa a l'estat 
d'ingressos com el de despeses, a 80.768.973,68 euros, és a dir, una variació respecte a l'any 2016, 
d'un 4,9% que explicarem després a què es produeix, o el perquè es produeix. Des del punt de vista 
dels ingressos a destacar,  tot just fa un mes que es va produir el debat de les Ordenances Fiscals, i 
per cinquè any consecutiu l'Ajuntament de Granollers, ha decidit no apujar els impostos que depenen 
estrictament de la voluntat del Govern i d'aquest plenari, i per tant no hi haurà increment d'impostos. 

Perquè creix el pressupost? El pressupost creix bàsicament perquè, sense incrementar la pressió 
fiscal es comença a notar que hi ha una millora de la situació econòmica que també afecta la ciutat, i 
per tant, i hi haurà més ingressos impositius sense incrementar la pressió fiscal, vol dir que una de les 
bases fiscals a la ciutat doncs reportaran més ingressos que l'any 2016. També perquè hi ha hagut o 
hi haurà un increment de les transferències corrents d'altres administracions. Els hi deia abans que no 
coneixem el sostre de despesa de l'Estat, però sí que hi ha alguns indicadors, sobretot aquella, una de 
les transferències importants per aquest Ajuntament, com per altres, que són les transferències que fa 
l'Estat en els ajuntaments, doncs aproximadament, no aproximadament, tenim la certesa en base als 
càlculs que l'Àrea, els tècnics de l'Àrea d'Hisenda de l'Ajuntament han fet, que implicarà un increment 
respecte del 2016 d'uns 960.000 euros, és a dir, un 53% més que el que es va ingressar l'any 2016. 
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Bàsicament aquesta és la part important d'increment dels ingressos d'aquest Ajuntament, i per això 
s'explica aquest increment. El 88% dels ingressos són de caràcter ordinari, i un 12% restant d'aquesta 
xifra que els hi parlava, dels 80 milions, es troba directament, afectat el finançament de la inversió que 
quan parlem d'aquest apartat, de la despesa de la inversió explicarem com es produirà la mateixa. El 
pressupost de despeses, pel que fa a l'Ajuntament augmenta respecte al 2016, un 3,2%, augmenta 
més o hi ha més marge respecte del conjunt dels ingressos perquè es produeixen dues 
circumstàncies, una que és aquest increment d'ingressos que els hi comentava ara fa un moment. 
Dos, perquè es va decidir com vostès coneixen i els hi hem explicat, també aplicar una part del 
romanent de tresoreria positiu d'aquest any, de l'any 2016, per tal d'amortitzar dos crèdits que estaven 
fóra de mercat, a tipus d'interès, es produirà abans que acabi l'any, i això ha produït que s'alliberin 
recursos perquè s'haurà d'amortitzar menys capital l'any que ve, s'haurà de pagar menys per 
interessos, i per tant, aquestes són quantitats de recursos, de diners, que s'aplicaran a la despesa 
corrent. 

També a destacar que respecte al 2016, les inversions creixen, creixen al voltant d'un 41%, per aquest 
marge, que els hi explicava també, i això no significarà incrementar l'endeutament de l'Ajuntament 
perquè quan parlem d'inversions també els hi explicaré com ho finançarem. Del conjunt de recursos 
disponibles, aquests 80 milió i escaig, quasi 81, que tindrà el pressupost de l'Ajuntament i pel que fa a 
la despesa corrent dir-los que un 40% d'aquesta despesa corrent són recursos que es destinen a la 
despesa de personal. Un 26% a la compra de béns corrents i a serveis, tots aquells serveis que 
l'Ajuntament presta directament o que els compra a l'exterior o que el té concessionats. Que la 
inversió creix en el conjunt del que seria el total de despeses de l'Ajuntament un 11%, i que el retorn 
del deute l'any 2017 el tindrem situat al 7%, és a dir, en la mateixa, en un lleuger decrement respecte 
al 2016. 

Deixi'm parlar de les despeses de personal, perquè la variació respecte a l'any 2016 és 
aproximadament d'un 2,9% però que té la seva explicació. Bàsicament, creix perquè una part dels 
recursos que destinem al Pla de Xoc, es fan servir per a la contractació de persones que estan a l'atur, 
ara vostès saben que estem en la segona part de la contractació de persones del Pla de Xoc, el segon 
semestre va a cavall del 2016 i del 2017 i per tant una part dels recursos s'hauran d'aplicar en el 
pressupost del 2017 formant part del Pla de Xoc d'aquest any, en concret 320.000 euros. També 
perquè hi ha una major despesa per triennis dels treballadors i treballadores de l 'Ajuntament, una mica 
més de 49.000 euros, també perquè hi ha una major despesa en funció dels acords presos en l'any 
2016 que té efectes retributius, se'n recordaran vostès dels plusos de tornecitat i els festius de la 
Policia Local, bàsicament. I també perquè hi haurà un increment del capítol 1 amb 5 noves places que 
tenen una previsió i que s'han de pressupostar en el pressupost del 2017. Com que no coneixíem 
aquest, ni el marge de despesa, ni aquest que acabarà fitxant els pressuposts generals de l'Estat 
respecte del salari dels funcionaris i treballadors i treballadores públiques nosaltres hem fet una 
dotació pressupostària, del voltant d'uns 310.000 euros, al voltant no, de 310.000 euros, que és el que 
calculem que els pressupostos generals de l'Estat acabarà fitxant com augment retributiu dels 
treballadors públics, és a dir, un 1%, si al final els pressupostos generals de l'Estat fitxen una altra 
quantitat, doncs tenim marge pressupostari suficient en el fons de contingència, per tal de fer front en 
aquestes necessitats. 

Pel que fa al capítol de serveis, que també té una variació percentual respecte a l'any 2016 d'un 3,5%, 
no els hi parlaré de totes les partides, només d'aquelles més significatives i que tenen un impacte 
important en el pressupost, el de la recollida, tractament de residus, i també la gestió de les 
deixalleries, que augmenta un 2,8% respecte als recursos del 2016, també els de neteja viaria, que 
s'incrementen un 1,6%, en realitat estem parlant si posem números absoluts d'un cas de 3.127.000 
euros i en l'altra de 2.710.000 euros, és a dir, una quantitat important. El tema de les despeses que 
destinem a enllumenat públic disminueixen, respecte al 2016, perquè comença a donar resultats 
aquelles inversions que fèiem en eficiència i estalvi energètic, i per tant aquestes polítiques es 
comencen a recollir el seu fruit en termes de menys despesa corrent per l'Ajuntament. En el debat 
aquell que fa un parell de mesos vam mantenir sobre el Ple de l'Estat de la ciutat, els hi parlava, en 
nom del Grup Municipal Socialista, de què una de les nostres prioritats era justament l'eficiència 
energètica i l'estalvi energètic, no només en les polítiques públiques o en els serveis o en els edificis 
públics, sinó també en una política que jo crec que haurem de començar a adoptar, que és la 
rehabilitació energètica dels edificis privats, de la ciutat, molts d'ells construïts en unes etapes en què 
la construcció doncs tenia uns altres paràmetres. Bé, aquest és un tema que nosaltres no hi 
abdiquem, que estem disposats a posar-hi recursos, en base a què altres administracions doncs 
també posin recursos, perquè sinó només amb els recursos municipals no en farem res. De fet, de 
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totes maneres, per començar a avançar feina hi ha un projecte europeu que ens han concedit, que 
bàsicament el que farà és fer l'auditoria energètica, a estudiar com són els edificis de Granollers, tant 
industrials com residencials a la ciutat . 

Hi ha un augment també considerable de les partides de manteniment i d'inversió del clavegueram, 
allò que no es veu però que quan no funciona la ciutat ho nota i ho nota molt, i per tant en el 
manteniment, el que és la despesa ordinària hi ha un increment respecte al  2016, d'un 15,5% i prop de 
686.000 euros, pel que fa a noves inversions. Pel que fa al manteniment d'espais verds també hi ha un 
increment del 4,6%, en concret destinarem a la part de manteniment, no els hi parlo d'inversió, això 
vindrà al final, de 667.000 euros. També hi ha un increment en manteniment d'instal·lacions 
esportives, igual que un dels actes importants a la nostra ciutat, que és la Festa Major, també hi haurà 
un increment important pel que fa referència al transport adaptat, en concret un 20%, respecte al 2016. 
Hi ha una partida que jo crec que cal destacar, que fa referència a les polítiques socials. Aquest és un 
pressupost, quan els pressupostos de l'Ajuntament de Granollers decreixien perquè l'impacte de la 
crisi econòmica era molt fort sobre els pressupostos, això ho he repetit moltes vegades, i ho tornaré a 
repetir, les úniques partides que no han baixat, són les de polítiques socials, i en el pressupost del 
2017 creixen de manera significativa, algú podria dir, és que la crisi està passant, no, no, el problema 
és que el seguim tenint, hi ha moltes persones que segueixen necessitant de l'acompanyament de 
l'administració, parlarem del Pla de Xoc, que el seguim mantenint, però hi haurà partida que per 
nosaltres és molt significativa, que té un increment d'un 35,1%, que és l'atenció domiciliaria, sobretot 
la que fa referència a la gent i a les persones amb dependència, ara aquí hi ha un esforç important per 
tant de l'Ajuntament, en aquest tema que esperem que estigui acompanyada i no ho dubto que serà 
així, per les polítiques socials del Govern de la Generalitat de Catalunya en aquest apartat específic, o 
com a mínim aquest és el nostre desig. 

Els hi parlava abans de les despeses, i ja sé que faig una intervenció molt ràpida, però és el temps 
que més o menys entre tots hem acordat, i per tant al segon torn ja acabarem aprofundint en algun 
tema concret. El capítol de despeses financeres que permet injectar més diners a la despesa corrent, 
es produeix perquè hi ha una reducció pràcticament d'un 21% respecte a l'exercici del 2016, ja els hi 
he explicat perquè, perquè hem amortitzat dos crèdits que penalitzaven fortament a l'Ajuntament de 
Granollers, que estaven fóra de mercat, els hi parlava de què l'Euríbor doncs, el tipus de l'Euríbor ha 
baixat, fins i tot en alguns mesos ha estat en negatiu, i per tant els crèdits que hem amortitzat estaven 
al voltant el 5% d'interessos i això era pagar innecessàriament en els bancs, o a un banc en aquest 
cas, quan teníem els recursos necessaris per fer front en aquest tema. 

Pel que fa a les societats municipals, bàsicament, totes tenen la mateixa aportació de l'any passat, del 
2016, exceptuant el Museu de Granollers, que té un increment d'un 4,9% i que es dedica bàsicament a 
alguns dels programes del Museu de Ciències Naturals. Hi ha un increment a Granollers Audiovisual, 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, com vostès saben hi ha una encomana de gestió en aquesta 
societat, pel que fa a Roca Umbert, no estic parlant d'inversions, que després en parlarem, sinó les 
activitats de despesa ordinària, al manteniment, i és veritat que hi ha un augment net, si descomptem 
aquesta encomana de gestió que estava en el 2016, a altres capítols de l'Ajuntament, hi ha un 
increment net per noves activitats, perquè aquest és un projecte que des del nostre punt de vista, és 
estratègic per la ciutat, de 200.000 euros. Mantenim, els hi deia abans, els 1,5 milions d'euros 
destinats al Pla de Xoc, incloent-ne la despesa ordinària el Pla d'habitatge que vam crear aquest any 
2016, i per tant incloem despesa ordinària a aquests recursos, per un import de 229.000 euros. Hi 
haurà la inclusió per primer cop en els pressupostos municipals d'una aportació al Consorci 
d'Educació Especial Montserrat Montero, hi ha una major despesa pel que fa a la recollida selectiva i 
tractament de residus en el Consorci de Residus del Vallès Oriental, també hi haurà una major 
aportació en el Consorci per la Normalització Lingüística, i també hi ha un increment en el servei del 
Transport col·lectiu urbà de viatgers, que compartim amb les ciutats de la conurbació, i també hi haurà 
un augment en les subvencions a les entitats esportives. 

Pel que fa al pressupost d'inversions. El pressupost d'inversions respecte al 2016, creix, fent la 
comparativa, si segreguem només el pressupost d'inversions respecte al 2016, la variació és d'un 
41%. Aquest pressupost es finançarà bàsicament amb el recurs de l'endeutament, de fet, l'any 2016 el 
crèdit que es va sol·licitar per finançar el programa d'inversions, era de 5.480.000 euros, aquest any, 
el que avui aprovarem és de 6,8 milions d'euros. Ja els adelanto i avanço, i no tinc cap bola màgica, 
per tant seria per part meva una temeritat, fer una aproximació a la liquidació del pressupost del 2016, 
això en tindrem temps de fer-ho durant el primer trimestre, i per tant tampoc no sé quin serà el 
romanent de tresoreria, que això sí que ja els hi avanço que serà positiu, la liquidació també, i per tant 
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el que proposarem en el Ple, quan toqui, una part d'aquest romanent es dediqui justament a finançar 
les inversions, per no tenir que demanar menys diners als bancs. I per tant deixarem l'endeutament a 
finals de l'any 2017, és a dir, a 31 de desembre del 2017, en la mateixa magnitud que el tancarem el 
2016, el 31 de desembre del 2016, que són 31,5 milions. Recordar-los que fa 5 anys enrera, 
l'endeutament de Granollers era de 52 milions d'euros. Ja ho estàvem llavors, però ara encara més, 
estem molt per sota dels mínims legals. Deixi'm que els hi citi algunes inversions molt ràpidament . 

Que tots vostès tenen, no les citaré totes, només aquelles que des del nostre punt de vista són 
fonamentals. Hem explicat que les nostres prioritats passen pel manteniment i endreçar la ciutat per 
ajudar també a la reactivació de l'activitat econòmica a la ciutat, i per les polítiques d'atenció social, 
algunes de les partides d'atenció social ja n'he parlat. Deixi'm parlar d'aquelles qüestions que tenen a 
veure amb el manteniment de la ciutat, els hi parlava abans de la xarxa de clavegueram, que tindrà 
una inversió important, una mica més de 600.000 euros, també de tot un seguit d'obres a la ciutat, que 
milloren no només el que es veu, sinó tot allò que no s'acaba veient, els serveis que passen pel 
subsol, i que són bàsics per la ciutat com la calçada única al carrer Barcelona, l'ampliació de voreres 
al carrer Girona, que això comportarà una transformació molt important de la zona nord de la ciutat. 
L'ampliació de voreres del carrer Josep Carner, o la millora del passatge Xilè, o la millora de la plaça 
Pau Casals, per fitxar només algunes. O l'adequació de l'espai lateral al pavelló de Can Bassa. Només 
dic algunes. Els hi torno a dir, que per nosaltres Roca Umbert és una aposta estratègica per la ciutat, 
des del punt de vista de l'activitat econòmica lligada a la creació però també en el sector audiovisual, i 
per seguir mantenint aquest espai, i a més a més amb la intenció d'obrir-lo en el conjunt de la ciutat, 
des del punt de vista del teixit urbà, creiem que cal afrontar algunes inversions, com és l'ampliació del 
Centre Audiovisual, com és l'adequació de la nau E1 i la urbanització d'una part dels entorns de la 
tèrmica i d'aquesta nau. 

Hem parlat alguna vegada de l'administració electrònica, de la necessitat d'avançar en aquesta 
societat de la informació i del coneixement, i que qui ha d'acompanyar aquests processos és 
l'Ajuntament de Granollers, l'administració, i aquests processos, són uns processos que necessitem 
també recursos i inversió, i també hi destinem recursos.

I finalment en aquesta primera intervenció, alguns compromisos, que alguns tenen, tots tindran 
recorregut pressupostari, alguns poden estar ja internalitzats en algunes de les partides de l'actual 
pressupost i d'altres compromisos que hem arribat. I els portaveus corresponents o respectius, doncs 
en el seu torn d'intervenció faran l'èmfasi que considerin oportú. Però hi ha 4 grans acords, o 
compromisos, en aquests pressupostos, que jo els voldria destacar, tres d'ells amb Esquerra 
Republicana, un d'ells que emanen també de resolucions de la comissió directiva del Pla Estratègic, i 
que en el debat de les diverses propostes que han sortit, doncs ens hem trobat. En concret amb 
Ciutadans, també era un tema que n'havíem estat parlant amb Convergència que finalment sembla 
que no s'acabarà materialitzant, però que com a mínim el seu suport en els pressupostos, ja hi 
entrarem en debat. Un que és un estudi durant el primer trimestre quadrienni, és a dir, abans del debat 
de les Ordenances fiscals del 2018 per analitzar la tarifació social, en alguns dels impostos i taxes de 
l'Ajuntament. No tenia partida específica per fer aquest estudi.

Un altre compromís també amb Esquerra Republicana amb referència a l'elaboració d'un Pla 
estratègic d'acció social. I un acord o un compromís d'analitzar durant el primer trimestre del 2017 
diversos models de pressupostos participatius que es produeixen en alguns ajuntaments de Catalunya 
i també de la resta del 'Estat, per tal que durant el mes d'abril, amb un estudi dels diversos models, 
poder decidir si apliquem algun d'aquests models, és a dir, no vull avançar el resultat, però en tot cas 
sí que es produirà aquest debat, amb una intenció de tancar-lo durant el mes d'abril, perquè en el cas 
que el tirem endavant, i acabem allò acordant quin son els paràmetres, i com que hem d'avançar el 
debat de pressupostos i d'ordenances fiscals de l'any que ve, doncs és evident que si al final s'arriba a 
implementar una part d'aquest model, o aquest model, o el model que decidim, doncs això ho hem de 
tenir enllestit en un sentit o un altre el mes d'abril. 

I pel que fa referència a l'anunci aquest que els hi parlava, que emana d'un acord de la Comissió 
directiva del Pla estratègic pel que fa a l'economia, o ser proactius a l'hora de donar suport a l'activitat 
empresarial innovadora a la ciutat i també de promoció de la pròpia ciutat per captar inversions ens 
comprometem a què en el romanent de tresoreria que pugui sortir fruit de la liquidació, doncs 
destinar-hi un mínim de 150.000 euros, per començar a activar aquests projectes, veig a la sala el 
director del Pla estratègic i jo suposo que estarà content amb aquest anunci, també amb el Grup que 
n'hem estat parlant.
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Acabo aquí la meva primera intervenció, perquè crec que m'he passat una mica del temps assignat, 
però com vostès comprendran l'explicació com a mínim en aquesta primera part del pressupost ho 
hem fet molt esquemàticament, però era necessari donar aquestes xifres. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, obrirem el torn d'intervencions. En tot cas, com que és pràcticament punt 
únic, hem parlat de 15 minuts administrats amb generositat, per tant, comença la CUP, endavant 
senyora Oliver té la paraula,
 

Senyora Oliver: Bé doncs, moltes gràcies a tothom, ens sumem al condol al company Segovia. I bé, 
bona vesprada a tothom, i parlem de pressupostos. Venim d'aprovar unes Ordenances fiscals 
limitades com ja dèiem en el seu moment per la Llei d'Hisendes Locals, unes Ordenances també 
dèiem en el seu moment absolutament ideologitzades, com no podia ser d'una altra manera, i que per 
tant tenien un clar component, i ja ho vam dir en el seu moment, de política d'aparador i de model 
neoliberal, del qual ja vam posar sobre coneixement perquè nosaltres estàvem en contra. Aquest 
pressupost entenem que tampoc és neutre, com no pot ser d'altra manera i està doncs, com no podia 
ser tampoc d'una altra manera, en coherència amb aquestes Ordenances fiscals, per tant no 
contempla, des del nostre punt de vista, ni la redistribució de la riquesa que nosaltres haguéssim 
volgut trobar, ni una deriva cap a les internalitzacions d'alguns serveis d'aquesta ciutat, ni hi cap una 
major atenció per les capes més desfavorides de la realitat granollerina. Per tant, perquè estem en 
contra d'aquests pressupostos? Perquè hi votarem a favor, anem a pams i apamem algunes de les 
consideracions. 

Entenem que no són aquest cop, i per tant és una molt bona notícia la que ens acaba de donar el 
company Terrades, no són uns pressupostos participatius enguany, i no ho són precisament perquè 
ara fa un any escassament, per 13 vots en contra de la moció i 12 a favor, per tant l'oposició en ple i 
va votar a favor, doncs el propi Equip de Govern, el PSC, hi va votar en contra, i va votar en contra 
justament del que ara comentava el senyor Terrades, és a dir, d'aquesta deriva, de fer una nova 
política, que passa evidentment per escoltar més a la ciutadania, i per tant com altres llocs, Mollet, Vic, 
Terrassa, Sant Adrià del Besòs, amb govern socialista s'estan sumant a aquesta nova pedagogia 
política, i per tant entenem i ens congratulem si és així, a aquest compromís entenem a partir de l'any 
que ve ja podem parlar d'uns pressupostos participats.

Si mirem els ingressos, parlem d'una entrada aproximadament d'un milió d'euros de l'Estat, i clar, ens 
sobta aquesta xifra, bàsicament perquè no sabem com quedaran aquests pressupostos amb la 
compactació del PP PSOE Ciutadans, però en tot cas sí que és veritat que ens curioseja en tot cas 
com s'acabarà concretant això a l'Ajuntament, a Granollers, i a Catalunya segurament de retruc, quan 
hàgem d'assumir aquesta imposició austericida de 7.800 milions d'euros que se'ns acabaran imposant 
des d'Europa. 

Si mirem les despeses, vàries coses a dir. La primera consideració la feien els propis titulars del 9Nou 
i de l'Ara Granollers, afirmaven que un terç de les inversions del pressupost, evidentment de les 
inversions, ocupa la construcció d'un estadi, nosaltres diem un estadi, perquè va més enllà d'un camp 
de futbol, la injecció a Roca Umbert, i la reforma del carrer Girona, i entenem que això és un escàndol 
en tota regla. En primer lloc perquè quan parlem de construir un estadi de futbol, i entenem que parlo 
d'estadi en certa propietat perquè va més enllà d'un propi camp, entenem que és del tot innecessari 
aquests 1.300.000 euros per tant entenem que està fora d'òrbita, sobretot precisament quan avui, 
justament avui, ens han comentat que el pavelló de Can Bassa com segurament sabran i de fet com el 
senyor regidor Soler serà interpel·lat per parlar-hi, el pavelló de Can Bassa que avui ens deien, que 
estàvem visitant-lo, que està absolutament abandonat i brut. Per tant, entenem que no caldria posar 
una quantia tan desorbitada en un estadi de futbol, sinó que caldria estudiar, reformar i optimitzar en 
qualsevol cas els espais que tenim ara.



627

En segon lloc, parlem d'una injecció massa quantiosa al nostre gust pel complex de Roca Umbert, és 
a dir, entenem que complexos com Roca Umbert, entenem que complexos com l'Auditori, que són 
molt macos, entenem que són estructures absolutament sobredimensionades per la dimensió que 
ocupa la nostra ciutat, i per tant ens obliguen a reflexionar en tot cas sobre la seva gestió, i ens 
obliguen a reflexionar també sobre aquest dèficit que generen. En tercer lloc parlem d'unes obres al 
carrer Girona, si bé és cert que ho posem damunt de la taula la necessitat de posar-hi l'accent sobre la 
part de Girona nord, que entenem que és una zona oblidada, també és veritat que caldria estudiar 
quines són les maneres que podem fer per reduir aquest tipus de despeses, que parlem d'un milió 
d'euros que entenem que també és excessiva. Aquestes obres, les obres de Girona nord, com les de 
Ricoma, Barcelona, plaça del cony futura, Barangé, Can Comas, Can Relats, etc., també és veritat 
que confirmem el nostre entendre un doble perill, en primer lloc perquè podem caure en aquesta 
política d'aparador de les grans construccions, que a més, dóna la casualitat que gairebé en la seva 
majoria estan ocupant el centre de la nostra ciutat, per tant acaben augmentant no només una barrera 
física, sinó sobretot la més perillosa que és una barrera psicològica entre allò que és el centre i allò 
que és la perifèria, per tant, Can Mònic, Ponent, Finsobe o Can Bassa, acaben sent barris més 
oblidats encara. I sobretot també hi ha un segon perill, és no aprendre d'aquesta política del totxo i de 
la nefasta època de la bombolla que entenem que per tant, fruit encara a hores d'ara de la necessitat 
d'atendre emergències socials, no entenem que havent-hi aquestes necessitats encara no resoltes, no 
puguem parlar d'optimitzar recursos, i en canvi hàgem de parlar d'obres d'aquesta magnitud. 

No per abordat ho deixaré de comentar, em sembla vergonyosa la xifra en si mateixa, del mig milió 
d'euros que pagarem per l'Espai Motor, per tant és una cosa comentada i aquí ho deixo. Seguim 
insistint en quelcom que ens sembla absolutament excessiu, ja ho vam comentar una vegada, i ho 
tornarem a comentar, les vegades que sigui pertinent, les partides destinades als Grups Municipals, ja 
ho vam dir en el seu dia, i ho torno a repetir, perquè la memòria és tossuda, estem parlant d'una 
quantitat que si reduíssim el 33% de les partides que es dediquen a Grups Municipals podríem parlar 
d'una xifra aproximada d'uns 260.000 euros, ho vam dir en el seu moment, i seria aplicable avui en 
dia, la CUP ho està practicant, de fet ja sabeu la campanya de retorn social, per tant, és perfectament 
plausible aquesta reducció en despesa. I dit sigui de pas, també caldria denunciar, i crec, no sé, crec 
que és quelcom que la majoria de granollerins podrien estar d'acord en les xifres desorbitades 
d'alguns dels sous que tenim a l'Ajuntament de Granollers, i no només estem parlant de les xifres 
d'una bretxa social bastant gran entre els 700 i escaig treballadors de l'Ajuntament de Granollers entre 
els que cobren menys i els que cobren més, sinó i sobretot, i hi posem l'èmfasi, en la bretxa salarial 
d'una magnitud extraordinària, entre els sous més alts que poden arribar bruts a uns 100.000 euros 
dins l'Ajuntament, i d'aquelles persones treballadores, i dic treballadores en femení, perquè estan 
cobrant 800 euros en empreses subcontractades pel propi Ajuntament, per tant és quelcom que també 
d'alguna manera l'Ajuntament de Granollers està en plena connivència en aquest desequilibri i en 
aquest desajust salarial. 

Hem demanat i demanem un Pla d'auditories, auditem sis-plau, se'ns barra el pas constantment quan 
parlem d'internalitzar alguns serveis bàsics, neteja, transport, aigua. Sembla que estan pensant la 
possibilitat, de fet hi ha una auditoria que pesa en l'ambient, i encara no se'ns ha passat informació, 
l'hem demanada, esperem que ens arribi en algun moment. Si bé des del govern no es vol 
internalitzar, malgrat que evidentment es queden amb les paraules
i les guarden i entenem que potser això sí que acabarà materialitzant-se, si més no, no es vol 
internalitzar de moment, que com a mínim que es fiscalitzi, és a dir, que les empreses que gestionen 
els serveis de la ciutat, com ha passat amb Badalona o en Barcelona, per exemple, potser tenen algun 
tipus de descobert de frau com lògicament l'exemple de Badalona, que és el més recent, ha descobert 
un frau de 12 milions en Fomentos y Contratas, per tant, Badalona, Barcelona, estan auditant, i altres, 
a més a més, estan assumint els serveis de neteja, d'equipaments, de carrers, recollida i en tot cas 
Granollers quan?

Estem parlant de la mateixa manera que han fet el pas endavant, per fer uns pressupostos participats 
perquè no estan disposats en fer un pas endavant de cara internalitzar alguns d'aquests serveis? 
Castelldefels, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, estan fent camí i per què? Perquè és obvi, i crec que és 
una cosa bastant constatable, en estalvi de l'IBI, ens estalviem el benefici industrial, i a més a més 
tenim un control absolut de tots els serveis que podem oferir, no entenc com és que això com a mínim 
no es contempla de la mateixa manera que s'està contemplant els pressupostos participats. Per tant, 
és una llàstima que en aquest sentit Granollers encara, i esperem que sigui una qüestió temporal, no 
s'hagi sumat al carro de les municipalitzacions, i en tot cas sí que és veritat que haurà d'assumir la 
responsabilitat aquesta de trobar-se empreses que estan externalitzades, i que segurament estan 
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oferint unes condicions laborals absolutament nefastes.

El pressupost que se'ns presenta per tant, analitzant l'accent de les seves inversions i dels àmbits 
d'incidència, podríem dir que té un destinatari beneficiari ben perfilat, nosaltres podríem dir que té un 
perfil de subjecte destinatari que és un home de mitjana edat de classe mitjana alta, de nivell cultural 
alt i que a més a més viu al centre de Granollers, aquest és el subjecte estereotipat, diguéssim, que és 
el subjecte destinatari d'aquests pressupostos. Davant d'això la CUP proposa desplaçar aquest 
subjecte destinatari amb un perfil lògicament bastant més plural, més inclusiu, amb algunes 
actuacions que ara posarem damunt de la taula, que les hem fet arribar al senyor Terrades, amb unes 
actuacions que a més a més entenem que són modestes, que són factibles, i des del nostre punt de 
vista, com sempre parlem, necessàries que el podrien fer bascular aquest subjecte baró.

En primer lloc per exemple posant el focus en els joves, podríem dotar de major inversió als barris, i 
de retruc, posant èmfasi en els joves. Que vol dir? Contractem, acompanyem a aquests joves i 
contractem educadors i educadores socials, oferim aquests joves una formació postobligatòria. Posem 
l'accent en les dones, podem dotar en tot cas al CIRD per exemple d'un espai propi? Algunes usuàries 
ens han fet arribar la queixa de què justament el CIRD no està ocupant un espai propi, sinó que és un 
espai que a més a més està en compartiment amb altres espais. No ho hem dit nosaltres, va sortir a la 
palestra dels mitjans de comunicació que hi havia certes mancances, fruit dels recursos de personal 
doncs que a vegades fallen al CIRD, el que no entenem és que no es contempli ni un euro, ni un euro, 
ni un cèntim del pressupost de l'Ajuntament de Granollers a les partides per exemple del CIRD, estem 
parlant que la partida del CIRD, i si m'equivoco, ja em corregiran, rebrà diners de la Diputació i de la 
Generalitat però ni un euro del propi Ajuntament.

Parlem de posar èmfasi en les classes desfavorides, estem parlant que encara no tenim resolt 
l'emergència habitacional, hi ha gent que està vivint en pisos ocupats, i estem parlant que hi ha, com a 
mínim això ens ho han passat alguns membres de la PAH, com a mínim hi ha una necessitat 
imperiosa de tenir ara mateix a les nostres mans uns 15 pisos per poder-los atribuir a gent que té 
problemes d'un pis o d'una vivenda. Per tant, una de les coses que posem damunt de la taula, és 
incrementar aquesta partida per l'adquisició de pisos per a lloguer social. Hem fet una partida que 
podríem abastir aquella partida que vam aprovar de 5 o 6 pisos, però continua sent insuficient, dit sigui 
de pas, sí que és veritat que per certa ètica política jo crec que des de l'Ajuntament de Granollers no 
hauríem de comprar pisos als mateixos bancs que sabem a més a més aquests bancs d'on carai han 
tret aquests pisos. 

I també hem de posar l'accent i aquesta seria l'última proposta, per tant entenem que són factibles, 
sobre la gent gran que és la gran oblidada d'aquesta realitat granollerina i malauradament de la 
situació mundial podríem dir. La gent gran necessitaria a Granollers un centre de dia i de nit, dic això 
perquè hi ha un dèficit crònic de places, i a més a més m'avanço a quelcom que se'ns pugui dir que 
això és una tasca responsabilitat de la Generalitat , no és cert, la pròpia Llei de serveis socials  12/2007 
atent a aquesta possibilitat que des dels mateixos municipis es pugui assumir la responsabilitat que 
des de la Generalitat no es dota, i en tot cas, sí que ho estem fent en qüestions relacionades en el 
foment empresarial, que seria responsabilitat de la Generalitat i que l'Ajuntament de Granollers ha 
decidit posar-hi cullerada.

Per tant en definitiva parlem d'un pressupost d'un Ajuntament que s'ha d'ajustar als marges possibles 
d'actuació, això està clar, com ja ho dèiem en les ordenances fiscals, però que amb voluntat política i 
ho dic així amb un èmfasi extraordinari, és a dir, possibilitat de voluntat política per tant d'establir unes 
prioritats clares, sí que pot esdevenir el pressupost una eina de transformació, de distribució de la 
riquesa i d'atenció de les classes que més necessitem precisament aquest pressupost que són les 
classes més desfavorides, perquè un ajuntament d'esquerres, i en tot cas parlem d'un Partit Socialista 
anomenat d'esquerres, perquè un ajuntament d'esquerres hauria de semblar-se més a un Robin Hood 
que al Cardinal Richelieu, i malauradament el cas de Granollers és més de Richelieu i per què ho dic? 
Perquè carrega amb les mateixes taxes i els mateixos percentatges, a la classe treballadora que a la 
classe mitjana i alta, excepte a l'Església que ja vam veure que mai paga, perquè un cop recaptats a 
més a més els impostos s'entra en les inversions en conduir a la gent cap als quatre carrers del centre 
de Granollers, que a més a més, concentren franquícies i grans cadenes, perquè el petit comerç com 
ja hem dit altres vegades, s'ha vist absolutament engolit per Goliat, i a més a més condueixen cap al 
totxo i cap al ciment a través de reformes, reformetes, inversions que aposten per empreses del motor, 
ja sigui a través de subvencions o d'inversions en nous polígons industrials quan ja els existents 
encara no estan plens. Tenim el cas de Sabadell per exemple, que ens havien promès una indústria 
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neta i en tot cas aquesta indústria neta s'ha acabat esdeveniment en un IKEA, en un McDonald's, i en 
una zona hermètica. 

Parlem per tant d'un model a l'estil Richelieu, que necessita d'un creixement continuat, insostenible, 
que es fonamenta en el repartiment de les engrunes que genera el creixement i que ens aboca al 
col·lapse, en tot cas des de la CUP entenem i amb això ja acabo, entenem que caldria revertir aquesta 
situació i que revertir-la en tot cas és responsabilitat nostra, per això entenem que és l'hora d'enterrar 
les polítiques de Richelieu i en tot cas de rescatar les polítiques de Robin Hood . Gràcies. 

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

Senyor Carmany: Gràcies. Bé bona tarda nit a tothom. Gràcies senyor Alcalde. Bé, ens tornem a 
trobar un any més en aquest Ple de pressupostos, per nosaltres el segon. Volem agrair la 
predisposició que ha tingut l'Equip de Govern per atendre les nostres aportacions i agrair també la 
incorporació de diverses propostes dels Grups de l 'oposició, sobretot les nostres.

Sabem que els pressupostos en una gran part estan, per dir-ho d'alguna manera, acotats entre sous 
de personal i tot el que són despeses de caràcter ordinari i ineludibles. Per tant, som conscients que 
tot i sent uns pressupostos de poc més de 80 milions d'euros, no hi ha tant de marge de maniobra com 
pugui semblar. Volem fer un apunt, un breu apunt quant a participació que tenint en compte que fa 
pocs dies hem inaugurat o constituït el Consell de Ciutat, doncs tot esperant que sigui un Consell 
actiu, no com altres, sí que ens agradaria que poguéssim aprofitar aquestes trobades, aquest Consell 
de la Ciutat, doncs perquè aprofitant el ciutadà, les entitats i les associacions que hi participen, doncs 
que puguin fer-se els pressupostos següents i correlatius, més participatius i que puguin aportar ells 
les seves idees. 

Per altra banda, nosaltres en la reunió que van tenir amb el senyor Terrades vam fer un parell de 
propostes, que un cop comentades se'ns va dir que ja estaven incorporades, per fer-se aquest 2017, 
com són l'adaptació progressiva de parcs infantils per infants amb algun tipus de discapacitat, ja que 
com no pot ser d'altra manera, tenen el mateix dret a disfrutar d'aquestes instal·lacions. Cosa que 
evidentment vam veure amb bons ulls. L'altra proposta que vam demanar era l'augment de la partida 
per posar més punts de càrrega per vehicles elèctrics o ecològics en la nostra ciutat, ja que en aquell 
moment només veiem una inversió en aquest sentit de 20.000 euros, se'ns va dir que hi havia 80.000 
de l'any passat, destinats a aquesta actuació i que no es van executar per les raons que fossin i que 
per tant, la inversió pel 2017 seria o serà de 100.000 euros, que equivalen, hem fet una mica de 
càlculs, equivalen entre 8 i 9 punts de càrrega més o menys, cosa que evidentment vam agrair, creiem 
que és una bona partida per aquest tema. 

Per altra banda veiem en molts bons ulls que es mantingui el milió i mig d'euros del Pla de Xoc, com 
no pot ser d'una altra forma, ja que evidentment en aquesta partida el que fem és que els ciutadans de 
Granollers, els nostres ciutadans de Granollers que pitjor ho estan passant, com a mínim tinguin les 
necessitats bàsiques cobertes. De la mateixa manera que veiem molt bé la partida dels ajuts de 
l'habitatge que aquest any incorporem. L'any passat a l'últim Ple de pressupostos, la xifra d'aturats al 
novembre del 2015 era 4.912 persones, a novembre del 2016 tenim 4.308, evidentment ens alegrem 
que hi hagi 604 persones, ciutadans o ciutadanes de Granollers que hagin trobat feina, però creiem 
que no és suficient, i creiem que no suficient perquè per nosaltres això demostra que les mesures que 
s'estan prenent fins ara doncs possiblement no són lo suficientment eficaces, i no cal dir que per un 
Equip de Govern de qualsevol ajuntament, l'objectiu hauria de ser l'atur 0, estem segurs a més que 
aquest és l'objectiu d'aquest Ajuntament. 

Nosaltres insistim i insistirem que a Granollers li fa falta un projecte de dinamització, més complet i 
més preparat del que s'està fent. Amb això no volem dir que els tècnics no facin bé la seva feina, que 
és evident que la fan, el que vol dir és que falta un projecte que vagi de la mà del que hi ha ara, per 
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dinamitzar més Granollers i fer-lo més atractiu per la implantació de nous projectes que portaran i 
portarien beneficis importants a la ciutat en forma de llocs de treball i també d'ingressos per 
l'Ajuntament, per això agríem com ja ha comentat abans el senyor Terrades, que es destini aquests 
150.000 euros pel tema d'aquesta proposta per destinar aquest pressupost per la dinamització de 
Granollers, on s'inclogui la formació d'un equip multidisciplinari de la ciutat, que surti a detectar 
oportunitats, i vagi a la caça i captura de projectes empresarials i que es faci realitat. Perquè, com han 
dit, això es reflectirà en llocs de treball i en ingressos per l'Ajuntament. Aquesta partida com ja ha 
comentat abans el senyor Terrades, forma part d'un projecte que Ciutadans va presentar fa més d'un 
any a diversos regidors del Govern, entre ells el senyor Terrades, la senyora Alba, i que hem anat 
insistint aquest any en diverses reunions. Per tant ho agraïm. La màxima prioritat per Ciutadans 
Granollers és la creació de llocs de treball dignes i estables, les empreses no vindran a picar la porta, 
no ens conformem i som ambiciosos, tenim que crear l'entorn propici analitzar les nostres fortaleses i 
debilitats, captar projectes empresarials i fomentar encara més l 'esperit emprenedor. 

Quan vam proposar fa un parell de plens contactar amb l'empresa Tesla, és perquè vam detectar una 
oportunitat i que a més estava amb coherència amb tot el que és el Pla Director del Circuit de 
Catalunya, i en aquell moment no es va acceptar, entenem que podria ser perquè tampoc estàvem 
preparats, d'aquí que aquest projecte i aquesta partida que es destinarà a aquest projecte crec que 
podrem preparar-nos per detectar aquestes oportunitats i anar a buscar-les.

Tenim que saber comunicar el nostre projecte, comunicar els nostres grans avantatges i maximitzar el 
nostre potencial, tot passa per trobar llocs de treball, és la clau de tot, i això creiem que requereix una 
inversió més que justificada i ambiciosa , que amb aquesta partida creiem que es podrà començar a fer 
realitat aquest projecte per la nostra ciutat i pels nostres ciutadans .

Sabem que està el Pla del circuit però també sabem que això pot trigar molt, perquè es desenvolupi. 
Per tant, tot i que aquest Pla del Circuit Ciutadans sempre l 'ha vist amb molt bons ulls, perquè quan es 
pugui executar passarà el que venim dient, llocs de treball, ingressos per l'Ajuntament, però com hem 
dit fa un moment això trigarà i els nostres aturats no poden esperar més. Tot aquest tema ens porta 
tornar a parlar del milió i mig d'euros del Pla de Xoc, com hem dit fa una estona, és necessari, però 
creiem que aquestes mesures no són bones si són aplicades a llarg termini, perquè vol dir que les 
coses, per molta voluntat que se l'hi estigui posant doncs no s'estarien fent bé, i segur que aquestes 
persones que necessiten avui aquest Pla de Xoc estaran molt més satisfetes amb elles mateixes si 
l'Ajuntament aconsegueix amb un projecte d'aquesta magnitud doncs col·locar aquestes persones a 
treballar, que tornin a incorporar-se al món professional, i per tant que tinguin, que es puguin mantenir 
per elles mateixes i això és el que els hi faria a ells segurament més il·lusió i estar més feliços .

Un altre tema són les empreses municipals. Són unes empreses que a dia d'avui nosaltres criem que 
són deficitàries, i ja sabem que ens diran que són empreses municipals 100% i que depenen dels 
diners de l'Ajuntament. Però creiem que com a mínim i tenint en compte que no hem de buscar un 
benefici econòmic sinó un benefici social o per la ciutat com a mínim hauríem d 'intentar buscar un punt 
mitjà perquè si no es mantinguessin per si soles, sí que almenys es mantinguessin per si soles en 
part.

En termes generals són uns pressupostos conservadors com l'any passat però és cert que són més 
ambiciosos, cosa que agraïm perquè hem d'anar avançant i el que no podem fer any rere any és el 
mateix perquè si no sempre tindríem els mateixos resultats, i com vam dir en el Ple de l'Estat de la 
ciutat, criem que és l'hora de ser valents i començar a actuar, sé que sempre li diem aquesta frase, 
però és que estem convençuts que si som valents, trobarem solucions, I ja per acabar, com venint 
dient en la nostra intervenció, agrair la incorporació de les nostres propostes, ens posem en disposició 
de l'Equip de Govern per participar de la manera més activa en el projecte de dinamització per la 
nostra ciutat, i per tant el nostre vot serà favorable als pressupostos del  2017. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Chakir el Homrani, en nom d'Esquerra Republicana, 
endavant,
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Senyor El Homrani: Sí, bona nit a totes i tots, disculpeu que he arribat tard i és una cosa molt lletja i 
demano disculpes, ja havia avisat. Estava escoltant ara mateix el debat, i la intervenció del regidor 
Terrades, la intervenció de la CUP, la intervenció de Ciutadans i et dónes compte que això dels 
pressupostos és un debat tan ampli, tan multidimensional, perquè cada intervenció ha fet reflexions, 
reflexions de fons, reflexions que a vegades van més enllà dels números concrets, i que segurament 
la meva intervenció en representació d'Esquerra Acció Granollers, i la intervenció que faci 
Convergència i Unió, que encara manté el nom, dius, seran totes molt diferents.

Faig aquesta explicació inicial perquè nosaltres ens hem plantejat a l'hora d'abordar aquests 
pressupostos, propostes que volíem que tinguessin un tipus d'incidència que anés més enllà de la 
incidència pressupostaria concreta, en el proper any, saben i ho hem dit públicament, si som alguna 
cosa, som persistents, i ho hem situat, i sí que ho hem volgut situar una sèrie de propostes generals 
que pensem que obren un debat que no volem, procurem intentar no fer judicis de valor d'on 
acabaran, la nostra intenció és clara, la nostra visió és clara, però que pensem que són propostes 
necessàries i que poden obrir una manera d'aproximar-nos en els propers anys, diversa i diferent, si al 
final hi ha acord o no hi ha acord sense fer judicis de valor de quins seran els resultats. I faig això per 
situar tres elements claus, uns elements els ha situat el senyor Terrades ara en la seva intervenció, 
que hem proposat. 

Per un costat, i d'una manera molt clara, portem temps, diverses forces d'aquest Ajuntament ho han 
situat, dient que hem d'obrir la porta a la possibilitat que una part dels pressupostos puguin ser 
participats, de tipus participatiu, amb un model participatiu que permeti que la ciutadania, que el teixit 
social de la nostra ciutat pugui tenir incidència. Entorn d'això, perquè també procurem, a vegades 
suposo que no té aquesta sensació el govern, però això ja són qüestions, procurem ser un punt 
realistes i el que proposàvem és dir, incorporem una partida al pressupost per tal d'organitzar un 
procés participatiu de cara al proper pressupost, dius, bé. A partir d'aquí hi ha hagut una conversa amb 
el Govern, i hem situat, mireu, volem obrir aquesta porta, volem analitzar-la, analitzar-la, fem aquest 
estudi durant el primer trimestre, amb diversos models que s'han donat tant en el nostre país, com a 
l'Estat espanyol, i veiem en quin punt podem trobar aquest punt de coincidència per part dels diversos 
Grups Municipals amb el Govern.

Pensem que és una oportunitat, és una oportunitat pensem que cada cop tenim exemples més 
interessants entorn del que són els processos participatius a l'hora de l'elaboració dels pressupostos, 
sempre acotats. Siguem realistes, hi ha una part del pressupost d'un ajuntament que és captiu, vull dir, 
que és molt finalista, habitualment en aquests àmbits sempre es situen els elements d'inversió, alguns 
elements, però creiem que es pot obrir un debat necessari i que podem obrir una oportunitat i agraïm 
en aquest sentit que el Govern hagi acceptat aquesta proposta, creiem que l'últim model que jo m'he 
anat mirant amb calma, perquè crec que és un model força interessant, és el que ha impulsat 
Badalona, no sé si el coneixen però crec que val la pena que se'l mirin perquè és un model interessant 
i estic segur que es tindrà en compte alhora de l'anàlisi. Però per nosaltres aquest era un element 
primordial, perquè és una manera d'aproximar-nos als pressupostos diferents, una manera 
d'aproximar-nos als pressupostos que pot generar diferencies, no volem, entenem que quan es fa un 
estudi no s'ha de ser apriorístic del resultat, però pensem que obrim aquesta oportunitat, i és 
interessant, molt interessant que el Govern de la ciutat hagi acceptat aquesta proposta.

Un dels altres elements que també havíem situat i que la gent, els regidors venim aquí a cada Ple en 
principi a menys que estiguem malalts, amb el qual suposo que ho recordem, però sí que tenim gent 
que va venint al Ple habitualment i que va escoltant els debats, a vegades penso que tenen molta 
paciència, molta més de la que jo tindria si estigués en el seu lloc, va ser un element que vam situar 
en el debat del Pla de Xoc social, que era la necessitat de fer un Pla estratègic d'acció social. És a dir, 
de situar un full de ruta, acordat, ben fet, ben fet en el sentit de què tingui una mirada llarga, que no 
tingui una mirada curta, que ens permeti un element que va néixer, que ha tingut una bona rebuda i un 
consens molt ampli per part del Consistori, que va ser el Pla de Xoc social, tenir aquesta visió de full 
de ruta a mig termini, que ens permeti guiar i que permeti que sigui molt clar i etc ., i pensàvem que era 
necessari fer aquesta reflexió en la qual després emmarquem les polítiques de caràcter social que fa 
el nostre Ajuntament, l'Ajuntament de Granollers. Vam fer aquesta proposta en el debat del Pla de Xoc 
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social, no ens en vam sortir però ara s'està disposat a obrir el tema i a fer, crec que és un element 
interessant, crec que és un element en el qual podem intentar entre tots plegats fer una visió, una 
mirada llarga entorn d'aquests elements primordials, i aquests elements que ens permetin poder 
ajustar les polítiques socials que es fan, i poder ser molt molt més avaluables, perquè crec que un dels 
problemes, i no és de l'Ajuntament de Granollers, sinó que és un problema de les polítiques públiques 
en general és de quina manera les avaluem amb un caràcter d'allò potent, i no és un problema de 
l'Ajuntament de Granollers, és un problema de qualsevol tipus d'administració, ja que són molt 
complexes, i que permeti que el teixit social, els agents socials, els agents econòmics, la ciutadania, 
també participi d'aquesta reflexió. Un altre element en el qual han estat oberts, i creiem que és positiu 
que hagin estat oberts a analitzar. 

I el tercer aspecte de consideració general, ja veieu que a vegades no parlem d'allò de l'euro aquí i 
l'euro allà, si no és aquesta aproximació, aquest fet d'intentar, com a mínim d'intentar que podem fer 
una reflexió compartida entre tots plegats i que pugui generar una manera diferent d'aproximar-nos als 
propers pressupostos al llarg dels anys a aquesta realitat. És el tema de poder fer un debat alternatiu 
dels pressupostos, aquest és reglamentari, toca, aquí la Secretària estic segur que ho té molt clar, 
però poder fer un debat sobre les partides per programes i per projectes, que permeti que la gent que 
ens acompanya, que nosaltres mateixos, ja ho dic, jo a vegades em miro, i no entenc molts elements, 
si no vens d'una formació econòmica potent, vas aprenent amb el temps, puguis veure clarament 
quins programes, els impactes d'aquests programes, de què sigui una eina en la qual l'avaluació de 
les polítiques públiques sigui més clara per part de tothom, per part dels Grups Municipals, per part de 
la ciutadania, i que permeti aquest debat des d'una altra perspectiva del pressupost, que ha sigut 
l'altre element que el Govern del Partit Socialista ha estat d'acord en generar. 

I l'últim era un tema que també era històric, i ara veig el company d'Iniciativa, que també l'havia 
demanat durant molt de temps, que era veure la tarifació social entorn de les ordenances, en l'anterior 
procés d'ordenances vam tenir, anava dir, anava a utilitzar una expressió que no és correcte, van tenir 
allò una parada, semblava que havíem arribat a un acord de poder fer un estudi, però no ho vam poder 
fer, ho hem tornat a proposar, perquè som allò persistents, i també s'accepta, i ho tindrem abans del 
proper debat. En aquest sentit, no ens queda res més que agrair aquesta voluntat de poder situar 
elements de reflexió, és a dir, i segurament quan situem aquests elements de reflexió, hi hauran 
visions diferenciades respecte a aquest element de reflexió per part dels diversos Grups Municipals, 
per les tendències ideològiques, per les sensibilitats socials, per diversos elements, però pensem que 
amb aquests elements, podem fer una passa interessant i en aquest sentit, agrair. Més enllà d'aquest 
tipus de propostes també hem situat allò elements més concrets, que teníem entorn de propostes, 
algunes s'han acceptat, altres no s'han acceptat, però que per nosaltres també eren importants a 
l'hora d'abordar el debat pressupostari. 

En primer lloc, tenim uns pressupostos que en línies generals, i el propi regidor responsable de la 
matèria ho ha situat, és continuista amb algunes millores en algunes partides, etcètera, és a dir, forma 
part d'una línia de treball que ha tingut aquest Consistori en els últims anys. Per nosaltres en alguns 
aspectes pensem que hauríem de superar certes visions entorn de les inversions i de la inversió en 
tangibles molt materials perquè sempre hem discutit que hem de començar a introduir que podem fer 
inversions en altres aspectes que són interessants i tenim força inversió i d'un pes bastant important 
en el format de pedra que diríem, és una realitat que tenim en el pressupost. Hi havia una part que a 
nosaltres ens preocupava d'aquest pressupost d'una manera molt clara, que era les obres previstes a 
la plaça Barengé, perquè crec que és públic i notori que per Esquerra Acció Granollers la reflexió 
d'aquest espai i de la modificació d'aquest espai pensem que ha de ser clau, nosaltres tenim una 
proposta molt concreta, que pot ser compartida o no compartida, però pensem que és una visió que ha 
de ser molt clau, que estem en un punt que és neuràlgic en la nostra ciutat, i quan se'ns va situar que 
no, que aquesta previsió era per la plaça Pau Casals, vam tenir un punt de tranquil·litat, perquè sí que 
pensem que ha d'haver un punt de reflexió prèvia que no sabem si arribarem a acords, però 
necessària. 

S'acaba de tancar la super illa, com li diríem, tota la part peatonal, nosaltres pensem que ara el que 
pertoca, i aquí en som conscients que ens tocarà parlar-ho durant el proper temps, és fer una aposta 
entorn de la generació d'illes específiques de caràcter peatonals que comportin el que ha comportat 
l'illa del centre en els diversos barris de la nostra ciutat, crec que ens toca fer aquesta anàlisi, i veure 
si podem generar aquests espais de pacificació automobilística, de generació d'espais de qualitat en 
l'entorn, d'impuls, perquè al final s'ha demostrat que l'illa peatonal ha sigut un impuls en el comerç, en 
els diversos tipus de comerç que hi ha a la nostra ciutat, i pensem que toca fer aquesta reflexió, i que 



633

segurament en l'àmbit ja més del centre, ja està molt més limitat, el seu creixement i pensem que ara 
toca fer aquestes reflexions en els diversos barris i nosaltres voldrem fer reflexions conjuntes de veure 
si es pot desenvolupar aquests elements o no. 

En to més urbanístic, sí que trobem preocupant que al final quan veus les inversions separades per 
barris, tens un nivell d'inversions molt més elevat al centre que no pas als barris, suposo que aquesta 
és una manera de treballar, Després hi ha un altre aspecte, que té un part central, quan parlem de 
pressupostos i és l'aposta per les polítiques socials, jo crec que aquí tenim un element que ens 
permetrà aquesta visió diferent, com a mínim aquesta reflexió entorn de les polítiques socials que fem, 
que és aquest Pla estratègic d'acció social, jo crec que si no em falla la memòria, i hem intentat fer 
càlculs i segurament ens haurem equivocat, però euro amunt, euro a baix, no ens haurem equivocat 
molt més, estem més o menys en la mitjana de les ciutats catalanes, i de les ciutats de l'Estat 
espanyol en inversió en política social, més o menys, em sembla que surten uns números de 79,12 
euros per habitant, segurament a lo millor no hem sumat alguna cosa, però més o menys dubto que 
ens n'anem molt més enllà, ara fa poc va sortir l'estudi dels directors de serveis socials que fan entorn,  
fan una avaluació de les polítiques socials als diversos municipis de l'Estat espanyol, i sortia que a 
Catalunya hi havia tres municipis que estaven allò sortien en positiu, perquè passaven del que 
s'anomena els 100 euros per habitant que és quan arribes al màxim, que era, i a part és molt curiós 
perquè veus que al final els colors polítics són molt relatius, eren Molins de Rei, que té un govern de 
Convergència i Unió i el PSC, Montcada i Reixac, que té un govern d'Iniciativa, Esquerra Republicana 
i Círculo Montcada, que és àmbit Podemos, i Martorell, que té un de Convergència i Esquerra, que 
eren els tres. Al final, aquestes maneres de mesurar sempre pots discutir si s'ha deixat una partida, si 
no s'ha deixat una partida, però jo crec que sí que mostra aquest necessitat d'anar aprofundint i mirar 
de sumar partides en l'àmbit social que ens permeti donar resposta a les necessitats dels nostres 
ciutadans, que és l'objectiu que jo crec que tenim tots plegats en aquest Consistori .

Més enllà d'això, que ens trobem? Ens trobem amb una possibilitat i nosaltres ho estem valorant així, 
ens trobem amb una possibilitat, però després sí que hi ha elements que si ens permetem, hem de 
reflexionar, és a dir, fem la proposta, que és una proposta molt concreta, d'aparcaments segurs per 
bicicletes, no se'ns accepta, i entenc, i se'ns diu, és que encara estem treballant en el tema de 
Granollers Pedala, i acabem de situar. Jo crec que en el tema de la bicicleta, de la mobilitat, tenen una 
actuació una miqueta hamletiana, dic, és allò de reflexionar-hi molt i no acabem d'afrontar i de 
veure-hi canvis, suposo que veurem canvis amb la modificació del parc del carrer Girona nord, 
tindrem un problema que no vam fer en la part central, però pensem que toca fer aquesta passa 
endavant, entorn de la bicicleta perquè si no sempre estem, si estem acabant-ho però no acabem de 
visualitzar elements que ens permetin, ja saben, perquè ho hem dit públicament, que nosaltres no 
compartim plantejaments com el del carrer Corró, que espai de bicicleta, també peatonal, nosaltres en 
aquest sentit potser som molt clàssics, i pensem que el carril bici és el més segur i el que hem 
d'impulsar més. Sí que hi ha hagut altres propostes que s'han acceptat, propostes vinculades amb el 
medi ambient, com és anar situant punts de recollida d'oli, que pensem que és important i que amb 
això fem una passa que han fet altres ciutats i pensem que és necessària i positiva, i agraïm que 
l'accepti'm, i també fem una sèrie entorn dels "smart cities" i de quina manera hauríem de promoure 
panells automatitzats a les entrades de Granollers, de la possibilitat de generar un "feedback", hem 
sigut conscients que ho estan treballant, que no és en una perspectiva a curt termini el 2017, però que 
estant disposats a acabar-ho de situar pel 2018, pensem que som elements positius que ens han 
d'ajudar a dinamitzar, igual que la millora i creació d'una xarxa de camins i vies verdes, enllaçant les 
diverses poblacions veïnes, creiem que estem en condicions, tant en les petites propostes, les 
acceptades com les no acceptades, perquè amb això serem persistents, com en aquestes propostes 
estratègiques, de poder iniciar una reflexió, i davant d'això, creiem que és positiu, creiem que és bo, i 
farem un exercici que és l'exercici de modificar la votació que vam fer fa uns mesos molt clarament en 
contra i farem una abstenció amb un element molt clar, que serem molt, que seguirem molt el 
compliment d'aquests debats, ja veurem com acaben, però com a mínim el compliment d'aquests 
debats, i creiem que és una oportunitat, i és una oportunitat que s'obre, i en aquest sentit pensem que 
es pot fer uns avanços en aquesta mirada als pressupostos. 

I acabo dient que creiem, i ho he dit diverses vegades, perquè ahir al vespre, el meu fill petit em va fer 
un comentari molt divertit i em va fer molta gràcia, i quan estava pensant en la intervenció vaig dir, ho 
diré. Estava a punt de dormir, m'estava explicant com l'hi havia anat el dia, té 7 anys, allò t'explica 
coses del cole, i anava dient, crec que ha passat, crec que, i acaba i diu, papa saps perquè dic tants 
cops crec? I dic, doncs no, la veritat, m'he donat conte, però no, i em diu, dic crec perquè no vull dir 
mentides. És aquest punt de dubtar, de dir, és en positiu, creiem que és en positiu, fins que no ho 
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visualitzem, serem rigorosos en el seu seguiment, ara pensem que tenim aquesta oportunitat d'una 
aproximació diferent en molts àmbits que havien siguts reclamats en aquest Consistori que crec que 
vostès han volgut sortir d'un cert espai de confort per debatre'ls conjuntament. Gràcies.

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

Senyor Sastre: Bé, bona nit a tothom, comencem o encarem aquest debat dels pressupostos 2017, 
realment avui tinc una pila d'apunts, una miqueta caòtics, intentarem anar-los ordenant de forma que 
quedi un discurs raonat, que tingui un sentit lògic i que expliqui una miqueta el comportament d'aquest 
Grup a l'hora d'expressar el posicionament en aquests pressupostos. Primer de tot, m'agradaria fer 
una prèvia, primer de tot m'agradaria destacar la tasca de diàleg, d'escolta activa, o prèvia fins i tot, 
del regidor Terrades en aquest sentit, jo calculo aproximadament que la dedicació que hem tingut, o 
que ha tingut com a mínim amb aquest Grup ronda les 2 hores i mitja de debat i d'explicació dels 
pressupostos i de les nostres propostes i per tant doncs això en certa manera també és d'agrair, i per 
tant és just que ho fem aquí.

Dues dades per l'optimisme, llegint aquests pressupostos, passem, bé, aquesta no està en els 
pressupostos, que és el descens del número d'aturats que hi ha en aquesta ciutat, l'any passat, avui 
repassava el que vam dir en aquest Consistori en el debat dels pressupostos, l'any passat parlàvem 
de 4.900 aturats per aquestes dates, val a dir que el vam fer al mes de desembre, ara parlem de 4.300 
i escaig perquè són dades que no són del dia, però les més recents que tenim d'aturats a la ciutat, per 
tant hi ha hagut un descens de pràcticament 600 aturats en aquesta ciutat. Parlem també, i aquesta és 
l'altra dada per l'optimisme, que no per l'eufòria, d'un increment pressupostari això ja ho explicava el 
senyor Terrades, també, d'un 4,9%, que ve bàsicament d'ingressos, hi ha un lleuger increment del 
pressupost d'ingressos per l'exercici vinent, i per tant això indica que hi ha una certa reactivació com a 
mínim econòmica, i també per transferència de capital, per tant aquí vol dir que també hi ha altres 
administracions que doncs estan finançant inversió, i que estan contribuint a la feina de l'Ajuntament.

Dit això, estem parlant d'un pressupost, ara no parlo del consolidat, d'uns 78,7 milions d'euros, dels 
quals, fent un càlcul així aproximat, 58 milions són derivats de la gestió, que vull dir? Doncs capítols 1, 
2, 3, per tant estem parlant, i ho deia això també el senyor El Homrani, d'un pressupost en certa 
manera captiu, i no és una cosa que sigui d'aquest ajuntament, sinó que en generals els pressupostos 
de les administracions públiques, doncs ho són perquè el capítol 1, que són despeses de personal i el 
de despeses de gestió doncs evidentment tenen un impacte enorme, per tant des d'aquest Grup en 
som conscients, i també dintre d'aquesta consciència d'aquest fet, doncs és on van emmarcades les 
propostes que s'han fet per aquests pressupostos. Val a dir que en aquest sentit, sempre parlem i de 
fet aquest any hem avançat els dos debats, tant d'ordenances com de pressupostos, hem 
d'aconseguir, jo crec que hi ha el compromís per part del regidor també, d'aconseguir-los unificar, tot i 
que això ens farà tenir una sessió segurament maratoniana de Ple, però sí que crec que tindrem una 
visió molt més amplia de l'impacte que tenen les propostes que es fan a nivell d'ordenances, i del que 
ens permeten fer a nivell d'inversions. 

Per tant, dit això, parlat d'aquestes prèvies, o d'aquestes dades sobre la captivitat de molta de la 
despesa d'aquest pressupost, doncs el quid de la qüestió segurament està en les inversions, per tant 
en aquí és on jo entenc que hi ha, o entenem des d'aquest Grup, que hi ha el marge de maniobra per 
tal d'actuar no només per part nostre, sinó segurament per part de l'Ajuntament, dit això, i també em 
refereixo a una intervenció que va fer el regidor Terrades l'any passat en aquest mateix Ple, en el qual 
parlava segurament, jo crec que parlava més de gestió, va parlar de la possibilitat que l'Ajuntament, 
l'Equip de Govern, fes auditories per tal de veure quins programes eren operatius o no, i doncs en 
aquest sentit, treballar-hi, jo no sé si això s'ha fet, si tenen alguna conclusió, però sí que estaria bé, 
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doncs que a l'hora de modificar aquests pressupostos, fins i tot de cara a exercicis propers, tenir 
aquestes dades ens ajudaria molt a poder treballar també amb aquests altres milions que no són 
estrictament inversió. 

Torno a les inversions. La prèvia en aquí seria haver fet un apart d'aquestes inversions, un apart, ja ho 
dic ara, a través d'un procés participatiu, això és una cosa que es va demanar en exercicis anteriors, 
en aquest també es va fer l'observació, en una menor intensitat perquè teníem la negativa rotunda de 
l'Equip de Govern, que doncs avui sembla que estudiarà, abans el senyor El Homrani parlava de 
multidimensionalitat, això, els sociòlegs són certament complexos, però en tot cas, si són 
multidimensionals, també fem pressupostos metapressupostaris, és a dir, pressupostos que 
inverteixen en com ha de ser el pressupost, que això ja és una cosa complexa. Veig ara aquí el senyor 
Casasnovas, i el miro a ell, perquè amb això dels pressupostos participatius ja n'havíem parlat 
conjuntament, i doncs el seu Grup també havia fet aquesta proposta, en tot cas, preguntarem a 
Esquerra Republicana, doncs per practicar la nostra dansa de "los siete velos", a l'hora de fer les 
propostes a l'Equip de Govern, i de què tinguin una acceptació major.

En tot cas, dit això, l'any passat també se'ns deia en aquest Ple pressupostari, que el sentit del nostre 
vot era per marcar perfil, el senyor Terrades riu. En tot cas, no és per marcar perfil, és per reivindicar 
perfil, reivindicar perfil en aquest cas i l'Equip de Govern el té i jo no el discuteixo en cap moment, 
aquests Grups, els de l'oposició, nosaltres en altres els quals hi som, també tenim un compromís amb 
els ciutadans i per tant, també ens vam presentar a unes eleccions amb un programa electoral que 
recollia un seguit d'inversions i per tal hem de ser insistents, i per tant quan fem propostes d'inversions 
tota la carta als Reis que fem cada any, no la fem amb una voluntat de l'exercici, ja sabem que si 
recollissin tot això en els pressupostos, demà ens intervé l'Estat i s'ha acabat l'Ajuntament, i s'ha 
acabat la broma, és una voluntat de fer-ho d'una forma de mandat, per tant aquí el que plantegem són 
propostes pel mandat, i no per aquest exercici. I d'això també n'hem parlat amb l'Equip de Govern, i 
l'Equip de Govern n'és plenament conscient. Però el que sí que jo crec que s'ha de destacar i es pot 
dir, és que l'Equip de Govern i aquest Grup, tenen no diré unes altres prioritats, sinó un ordre diferent 
de prioritats, deixem-ho en això, la jerarquia, l'ordre en el qual posaríem les nostres propostes, és 
diferent, jo crec que això doncs és constatable, per què ho dic això? Per què ho diem això? Perquè 
nosaltres quan fem aquestes propostes constatem diferents elements, en primer lloc, parlàvem i això li 
van fer arribar al regidor Terrades, i ens posem a la disposició de l'Equip de Govern en Ple o fins i tot 
de la regidora Barnusell per tractar aquest tema, que és el tema de Roca Umbert.

Aquest pressupost, l'Equip de Govern ho reivindica, perquè és així, hi ha una inversió important, que 
va cap a Roca Umbert, en aquest sentit aquest Grup no és que critiqui aquesta inversió, però sí que jo 
crec que hauríem, crec, fitxis que ho dic, per no enganyar, crec que hauríem de fer una reflexió al 
voltant de, no el que s'ha fet amb Roca Umbert, que jo crec que el bagatge, la valoració pot ser 
positiva i de forma àmpliament compartida per gairebé tots els Grups, i fins i tot ara que teníem Juntes 
abans d'entrar a Ple, doncs la directora de Roca Umbert ens feia arribar unes xifres que fins i tot a 
nivell d'allotjar empreses són certament interessants, d'un sector determinar però certament 
interessants, per tant en aquest sentit és important, però jo fent un càlcul avui i mirant doncs els últims 
10 exercicis, només els últims 10 exercicis, si anem sumant inversions, no només en totxo, no estic 
parlant només en inversions físiques, d'edificis, rehabilitacions, urbanitzacions, sinó de transferències, 
etc., etc. despesa, Roca Umbert suma aproximadament els últims 10 exercicis, 2008 - 2017, 
12.300.000 euros. Torno a repetir, aquesta xifra que poso de relleu no és una crítica, si no simplement 
és posar en la seva dimensió el projecte de Roca Umbert, i demanar que podem fer un debat entre els 
Grups sobre que és el que falta per fer a Roca Umbert, de quan culmina el projecte, i quina és la 
calendarització de les inversions que queden. Només demanem això, no una altra cosa. Que no en 
mal interpretin. Aquest seria un tema.

Per tant aquí nosaltres fèiem una sèrie de propostes en el sentit de manteniment de la ciutat, de què 
parlàvem? Parlàvem d'un tema que està d'actualitat, que és de millorar l'accessibilitat dels punts 
d'entrada de vehicles, d'instal·lació de càmeres de vigilància doncs per resoldre una problemàtica que 
avui en dia tenim al centre de la ciutat, i això jo crec l'Equip de Govern hi està treballant. Parlàvem 
també d'incrementar la partida d'arranjament de parcs i jardineria perquè creiem actualment hi ha, 
puntualment o no, situacions de deixadesa en aquests espais, parlàvem també d'incorporar una 
partida que vagi en la línia de generar estudis d'opinió entre la ciutadania per saber com valoren els 
serveis que presta aquest Ajuntament, i per tant, modificar-los, o millorar-los en funció d'aquesta 
opinió, que ara mateix no la tenim de forma doncs rigorosa o oficial, per dir-ho d'alguna manera.
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I parlàvem també, i aquest és un eix molt important per aquest Grup, de promoció de l'activitat 
econòmica, en aquest sentit, m'haig de referir al Pla de Xoc. Jo crec que el Pla de Xoc va en una línia 
de normalització pressupostaria. Que vull dir amb això? Primer el Pla de Xoc no anava recollit dins el 
pressupost, en l'exercici anterior el Pla de Xoc va passar a estar incorporat en el pressupost, aquest 
any també ho està, per descomptat, el que nosaltres demanem és que el proper pas en aquesta 
normalització pressupostaria, és que el Pla de Xoc passi a ser debatut, és a dir, les propostes que hi 
ha contingudes en el Pla de Xoc, passin a ser debatudes en el conjunt dels pressupostos, per què? 
Perquè el Pla de Xoc té aquest doble besant, el Pla de Xoc, ara mateix incorporà una partida d'un 
milió i mig d'euros com a Promoció Econòmica, quan al nostre entendre, aquest Pla de Xoc no és en 
la seva totalitat promoció econòmica, això ho parlàvem l'any passat i torno a fer la mateixa reflexió, la 
Promoció Econòmica és intentar dinamitzar l'activitat que es produeix en el conjunt de la ciutat, i hi ha 
part d'aquest pressupost que no va en aquesta línia, que és una línia d'acció social, però que no 
necessàriament és promoció econòmica, en el sentit contrari si, perquè la promoció econòmica de la 
ciutat el que fa és generar una activitat econòmica i dinamitzar un sector que reverteix a través de 
l'acció de l'administració pública i com inverteix aquests beneficis, riquesa que es genera d'aquesta 
activitat econòmica en un major benestar dels ciutadans. Per tant, Pla de Xoc, normalitzar-lo 
pressupostàriament, això encara no hi hem arribat en aquest punt. I, una sèrie de partides de 
promoció econòmica, perquè si agafem l'apartat de promoció econòmica i en aquí doncs el tinc aquí, 
del pressupost total, l'àrea de promoció econòmica doncs té 3 milions d'euros destinats, dels quals 1,5 
milions és Pla de Xoc, per tant 1,5 milions ja l'eliminem, i d'aquests 1,5 milions que ens queden si li 
traiem el Pla de Xoc, que ja dic que tot no és promoció econòmica, 1 milió és una aportació a 
Granollers Mercat, per tant ens queden 500.000 euros, i aquest milió de Granollers Mercat també es 
va desglossant, per tant amb la promoció econòmica d'aquesta ciutat acabem tenint una nina russa 
que anem traient i al final, al nostre entendre, es queda la part que sí que va en inversió a estimular la 
contractació i la implantació de noves empreses a la ciutat, en molt poca cosa. Això és una opinió 
d'aquest Grup. Ara bé, avui sentim doncs que hi haurà una partida en el moment d'aplicar el romanent 
que podria anar, en el moment de liquidar el pressupost, i aplicar el romanent que podria anar a 
millorar aquest element. Quan jo deia que és una qüestió de prioritats és perquè nosaltres segurament 
ho haguéssim fet al revés, aquesta partida ja hi hagués estat ara, i la partida que haguéssim destinat a 
partir de l'exercici del romanent segurament hagués sigut un altre que no és tan prioritària per la ciutat, 
per tant, si la liquidació pressupostària permet fer aquesta inversió extraordinària en estímul 
econòmic, segurament ens hi trobarem, perquè ja sap l'Equip de Govern que en això hem estat 
bestialment pesats i ho reconec, si, si, som uns pesats, a l'hora de reivindicar això en aquest 
Consistori, i en allà on ha fet falta. 

Però repeteixo, al nostre entendre l'ordre seria aquest. I a nivell d'inversions, i no sé com vaig de 
temps i si m'estic passant molt de temps, però en tot cas a nivell d'inversions sí que n'hi ha algunes en 
les quals coincidim, d'altres mereixen reflexió, d'altres no haguessin estat en el nostre ordre de 
prioritats. Nosaltres el que demanem és una reforma de la plaça Barangé, començant per la Pau 
Casals en aquest pressupost. Jo crec que la plaça Barangé jo crec que s'ha de reformar íntegrament, i 
miro la regidora de Territori que és de l'Equip responsable, igual que la plaça del Lledoner que encara 
no és una partida que hagi estat present en aquest pressupost. Vam fer una altra proposta en l'Equip 
de Govern que ja sabem que té una dificultat i ens van contestar, activar el projecte de Residència per 
la gent gran, que ja sabem que això depèn de la voluntat de la Generalitat de concertar determinades 
places, però sí que entenem nosaltres que aquí hi ha d'haver la iniciativa municipal, per això ho 
tornem a posar sobre la taula, i també una reflexió deia abans, sobre el camp de futbol de Palou.

El camp de futbol de Palou. Jo crec que s'ha de buscar el màxim consens amb els veïns de Palou a 
l'hora de desenvolupar aquest projecte. Jo ara mateix ho poso, no diria en dubte, però ho poso en 
l'aire. I la segona, el camp de futbol de Palou el que hi ha és que, al final quan fem un camp de futbol a 
Palou, el que estem fent en realitat és un trasllat d'un camp de futbol, aquesta és la voluntat final 
d'aquesta obra, entenc, i per tant ens genera un espai que jo crec que no sé si urbanísticament ja s'ha 
acabat de resoldre com l'administrarem, en tot cas nosaltres no en tenim coneixement directe i per 
tant per això ho poso a sobre la taula.

En tot cas, per concloure i per explicar una miqueta el sentit del vot d'aquest Grup. Quan a nosaltres 
se'ns demana, aquests grups de l'oposició que participem, que fem propostes a l'Equip de Govern, 
aquestes propostes com a mínim aquest Grup, les fem de forma gratuïta, és a dir, treballem per 
detectar mancances de la ciutat, quan dic treballem ho poso entre cometes, perquè, aquí ressalto el 
de forma gratuïta, per fer unes propostes a l'Equip de Govern, per tant nosaltres les fem allò, com la 
nostra aportació, en el conjunt de la ciutat, i per tant, per nosaltres, per aquest Grup, el fet de la, és a 
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dir, nosaltres no volem mercantilitzar aquestes propostes perquè se'ns entengui, i en aquest sentit sí 
que, igual que abans li he ressaltat la voluntat de diàleg total del regidor Terrades, sí que he de 
destacar que a vegades en la negociació, i això ho dic amb carinyo, que no m'entenguin malament, a 
vegades té un punt d'estrafolari, en la negociació bilateral en els diferents Grups, i repeteixo, ho dic 
amb carinyo, perquè no ho dic amb mala fe. Perquè, és a dir, quan nosaltres fem aquestes propostes 
entenem que són beneficioses per la ciutat, és a dir, no és que nosaltres perquè tenim un interès 
particular vulguem que es dinamitzi l'activitat econòmica de la ciutat, perquè nosaltres entenem que si 
això passa, va en benefici de la ciutat, per això fem les propostes, no les fem perquè nosaltres ens 
quedarem més contents, i per tant nosaltres entenem que l'Equip de Govern hauria de veure, que 
aquestes propostes les entoma o no en tant se les cregui o no, i no en tant que la nostra actitud 
després sigui una o una altra alhora per exemple d'expressar aquest vot als pressupostos.

Dit això, i per passa la prova del cotó, i perquè no se'ns acusi de marcar perfil i de veure, aquests 
pressupostos eren uns, i avui el Regidor ha anunciat una sèrie d'acords amb altres Grups, alguns dels 
quals van en la línia de treball d'aquest Grup, per tant, per demostrar que el nostre no és un vot 
mercantilitzat, la nostra idea era entrar aquí votant no als pressupostos, però veiem que hi ha el 
compromís, no amb nosaltres, amb uns altres Grups, però que nosaltres entenem que és amb la 
ciutat, de posar sobre la taula unes propostes que van en la línia del que nosaltres creiem, per tant, no 
votarem que no, sinó que ens abstindrem, perquè evidentment tampoc podem estar amb la totalitat 
d'acord amb aquests pressupostos, amb aquesta proposta que ens fa l'Equip de Govern. Moltes 
gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Ara hauria de donar la paraula al portaveu del Grup Socialista, però en aquest 
cas acumula les dues funcions, de portaveu, i alhora també de ponent, per tant el Jordi Terrades, té la 
paraula.

Senyor Terrades: Gràcies. En tot cas entomo l'última definició que feia l'Àlex Sastre, quan entrem en 
el debat pressupostari no és un debat, almenys aquest regidor no l'entès com un debat mercantilitzat, 
si jo et recullo això, tu me l'aproves o t'abstens, no, escolti, hem fet un debat franc de quines són les 
possibilitats pressupostàries, de quins eren els marges pressupostaris, de què és el que estava fent el 
Govern de la ciutat, de quines eren previsions d'inversió o de polítiques de despesa corrent, és a dir, 
quan es prenen algunes decisions durant l'exercici 2016 és amb la voluntat de tenir més recursos per 
destinar-los en el pressupost de despesa corrent, no tornaré a parlar del 2016, perquè el 2016 és un 
exercici que estem a punt d'acabar-lo, el que està fet està fet, és patrimoni de tots, i totes, hi 
estiguéssim o no hi estiguéssim d'acord, en tot cas és patrimoni de la ciutat, i a mi m'agrada més de 
parlar de futur.
 
És evident que el pressupost no és un pressupost neutre, és un pressupost que veu, s'inspira d'un 
programa d'actuació municipal, és a dir, nosaltres creiem que hem d'analitzar, i em refereixo a 
aquelles consideracions generals que el Chakir El Homrani explicava, els tres o quatre grans temes 
que jo tampoc entraré en judicis de valor, veurem on ens porta el debat, la voluntat és avançar en 
aquest sentit. 

Però sí que nosaltres, ja els hi anuncio, els he dit més d'una vegada, i per tant, jo segueixo mantenint 
la posició, que no és la posició del Jordi Terrades, sinó que és la posició del Govern de la ciutat, 
nosaltres no abdicarem de la nostra responsabilitat, ni del programa electoral que vam sotmetre a la 
consideració dels ciutadans i les ciutadanes i que va tenir un determinat recolzament, per tant, aquest 
és l'eix bàsic sobre el què nosaltres treballarem, i no és una situació de confortabilitat del Govern, és 
que jo crec que és una situació de confortabilitat del conjunt de la ciutat, del conjunt de granollerins i 
granollerines, perquè si no es sentissin recollits en les propostes que es fan, en el model de ciutat que 
s'ha anat construint al llarg de molts anys i amb la participació de molta gent, probablement, l'Alcalde 
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no seria en Josep Mayoral, seria una altra persona, i per tant, no és que estiguem en aquest espai de 
confortabilitat perquè ja ens vagi bé a nosaltres, no, perquè considerem que és una situació que des 
del punt de vista del conjunt de la ciutat doncs respon als interessos majoritaris. Però malgrat això 
estem oberts a debatre, a discutir nous escenaris, i anar avançant i anar caminant. I ja els hi torno a 
repetir que nosaltres no abdicarem de la nostra responsabilitat . 

Jo m'imagino, i no faré cap valoració de judici, perquè he arribat a aquest Ple intentant no fer cap 
valoració de judici sobre les propostes que hi havia al damunt de la taula, per cert algunes van arribar 
ahir, a última hora, o a primera hora del dia, quan hem tingut moltes setmanes, molts dies per parlar. 
Jo ja entenc que algú es sent satisfet, o satisfeta, amb el seu discurs circular, que deu pensar o deu 
estar adreçat també doncs a un determinat sector electoral, per tant és aquest discurs circular que es 
va retroalimentant. A mi em molesta molt quan sento mots com la perifèria, els barris perifèrics, no, 
escolti, per mi la ciutat és un tot, és el conjunt i hem invertit recursos als barris i al centre de la ciutat, 
com hem invertit recursos en altres entorns de la ciutat, miri la recordaré un, el barri Congost, 12 
milions d'euros, li sembla poc aquesta xifra? Després faré un passeig de les inversions, que tenen 
aquests pressupostos perquè jo crec que se'ls han mirat poc, se'ls han mirat poc, fins i tot jo crec que 
no han analitzat el Pla d'habitatge, jo li situaré dues xifres, a part que no comprarem aquests 
habitatges en els bancs, com vostè deia, s'ha obert a tothom que hagi volgut presentar les seves 
ofertes. Però miri, 385.000 euros més o menys que són els que hem previst en el 2016, espero que 
puguem preveure una xifra també en el 2017, 60.000 habitants. Els pressupostos d'avui, que ha 
presentat el senyor Junqueres, i que jo me'ls he mirat molt, molt en diagonal, n'he anat a mirar-ne una, 
partides pressupostàries per compra d'habitatge, Catalunya 7,5 milions d'habitants, 20 milions d'euros, 
si vostè fa la comparació, doncs jo crec que en aquest moment fem polítiques més agosarades a 
l'Ajuntament de Granollers en aquest tram. 

El tema del CIRD, per posar un exemple, vostè em deia, és que vostès no, el Govern no inverteix, i 
ens ha fet aquí, miri la Generalitat de Catalunya, i aporta en aquest servei 32.000 euros, que estan 
molt bé, la Diputació de Barcelona, 11.000 euros, que estan molt bé, faltaria més. Ara dels 
pressupostos municipals, qui paga, la psicòloga, la treballadora social, l'agent d'igualtat, la tècnica 
d'igualtat, els serveis jurídics, això ho paga el capítol 1 de l'Ajuntament, diguem que tot aquest cost 
suma bastant més que aquests 43.000 euros de subvencions externes. No hi afegiré cap més 
comentari. No hi afegiré cap més comentari.

Les empreses municipals, senyor Carmany, són un instrument de gestió, no, no s'ho ha de mirar, amb 
una visió mercantilista de l'actuació, perquè són instruments de l'Ajuntament, i per tant obeeixen a les 
polítiques de l'Ajuntament, que les seguiríem fent si alguna d'aquestes empreses no hi fos, els 
recursos es destinarien igual en aquestes polítiques públiques que es fan. En tot cas, jo comparteixo 
amb vostè que el Pla Director del Circuit, ja sé que aquesta no és una posició compartida per algunes 
persones d'aquest Consistori, però pel Grup de govern, el Pla Director del Circuit és una oportunitat 
per la ciutat, i també ens felicitem de què el pressupost que ha presentat avui pel vicepresident 
Junqueres, hi hagi una partida pressupostaria justament per iniciar els treballs d'un dels sectors, del 
primer sector d'urbanització d'aquest espai, que és el de Torre Pardalera, i això ha d'anar acompanyat 
d'altres actuacions.

El senyor El Homrani deia, hem de començar a pensar més quan fem inversions en el conjunt de la 
ciutat, no només amb el barri del centre de la ciutat, miri, jo coincideixo amb vostè, i tant és així que 
com que bona part de les coses que presentem en aquest Ple obeeixen, nosaltres intentem aplicar el 
nostre programa electoral, és el contracte amb els ciutadans, ara no li sabria dir la pàgina exacta, però 
ja li diré, vostè mateix se'l pot baixar, en el programa electoral que l'Alcalde Majoral es va presentar en 
aquestes eleccions, justament feia una reflexió d'aquest tipus, i feia una proposta de què havíem no de 
reflexionar, sinó tenir una traducció en el pressupost d'espais en els barris i d'espais de connexions 
entre barris també, no pensats pel vehicle, sinó pensats per la gent que no utilitzem, o que no utilitzen 
en aquell moment, o que no vol utilitzar el vehicle, i per tant estava pensant en espais pacificats, en 
espais de mobilitat pensants pels vianants. I se'ns diu, i algú o alguna ho ha emfatitzat, allò molt 
vehement, de què aquest era un pressupost d'inversions pensat només pel centre de la ciutat. 

El pressupost d'inversions que presentem doncs pensa en el conjunt de la ciutat, per exemple, el 
carrer Girona, aquest tram entre Francesc Ribas i Can Mònic, que és la millora del carrer Girona, de 
les voreres, dels serveis, però que això acabarà desencadenant tot un seguit d'actuacions en aquest 
entorn, una d'elles, ho vam explicar amb la conversa que vam tenir amb el Grup de Convergència, em 
sembla que encara és Convergència i Unió aquí a Granollers? O ja Partit Demòcrata europeu i dels 
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demòcrates, ho deixarem així, i amb Esquerra Republicana, no? A la plaça Jaume I, aquesta és una 
reflexió que en funció de com acabi funcionant la mobilitat al carrer Girona s'acabarà abordant, vostès 
saben que l'avantprojecte ja està fet, però no el podíem incorporar en el pressupost del 2017, no 
perquè no ho volguéssim, sinó perquè jo crec que una cosa ha d'anar darrere de l'altra, i primer s'ha 
de fer el carrer Girona, veure com funciona, per abordar alguns d'aquests espais en aquí. O l'ampliació 
de voreres del carrer Corro, entre Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer, o l'arranjament de l'espai 
públic en aquest cas si de Granollers Nord, de Bertran de Seva o les ampliacions de les voreres de 
Josep Carner, que són a la Font Verda, o l'ampliació de les voreres del carrer Ponent, que aquestes ja 
vénen com a continuació d'aplicació pressupostaria del 2016, carrer Ricoma, n'hem parlat, o la millora 
de la plaça de la Llibertat perquè és una obra que necessita millores o la pavimentació de la plaça del 
carrer Llevant i Pinyol al barri de Sant Miquel, o l'arranjament de les voreres del Camp de les Moreres 
a Tres Torres, o la urbanització del solar de Can Bassa a tocar de la via del tren, allà on hi ha les 
porteries, a can Poyano, exactament, o la urbanització del solar de Can Bassa, a tocar del pavelló de 
Can Bassa, o les voreres del carrer Roger de Flor, entre el Camí ral i els Instituts, Sota el Camí Ral i 
els Instituts vull dir, o les voreres del doctor Fabregas a Palou, li podria citar algunes més. O els 
Jardins de Can Relats al Bisbe Grive.

Ara que veig al Jaume Casasnovas, ai, al Josep Casasnovas, jo que estava pensant en una altra 
plaça, tantes places,

Alcalde: Un moment: No tinguis temptació de demanar la paraula, per al·lusions, no te la donaré, eh. 

Senyor Terrades: La plaça Sant Miquel, que era un compromís quan ell era regidor, amb el Govern, el 
projecte està fet, i el 2018 abordarem la primera fase de remodelació entre L'Atenea i Roca Umbert. 
No sé si venia per saber això, perquè no hi era en aquest pressupost, com que ho intueixo, ja 
m'avanço a la possible pregunta però està calendaritzat en aquí.

Jerarquia de prioritats. Parlava l'Àlex Sastre, és evident, tenim una calendarització, segurament 
diferent. Miri, per nosaltres Roca Umbert és estratègic, ho hem dit en més d'una ocasió, això contesto 
a la seva reflexió, i a una crítica una mica més àcida de part d'algun altre Grup Municipal, per 
nosaltres és estratègic, des del punt de vista de l'activitat cultural, de la indústria creativa, de la 
indústria audiovisual, nosaltres no volem competir amb els grans formats, sí que som conscients que 
som una ciutat de 60.000 habitants però volem capitalitzar algunes de les coses que estan passant en 
aquest país, i per tant seguirem, creiem que és necessari invertir aquests 415.000 euros amb la 
segona fase del centre audiovisual perquè entenem que la recuperació d'aquest cost, o la ràtio 
cost/benefici és positiva o serà positiva per la ciutat, perquè el que nosaltres tenim treballat, implicarà 
que hi hauran 8 o 10 empreses més que vindran a Roca Umbert, que hi hauran 35 llocs de treball, que 
hi hauran 40 treballadors en regim de “coworking”. I em deia, és que vostès han destinat, o han invertit 
molts recursos en aquests darrers anys, i em parlava d'una xifra de 12 milions d'euros, si si, però 
d'aquests 12 milions d'euros, una mica més del 60% d'aquests recursos, el 70% aproximadament 
d'aquests recursos, són recursos que no han sortit directament dels pressupostos municipals, sinó 
que han sortit d'inversions, subvencions d'altres entitats. Però també des del punt de vista i en termes 
de comptabilitat local, no de l'Ajuntament, de comptabilitat local, i el retorn cost/benefici, creiem que 
segueix sent una operació absolutament positiva per la ciutat, la regidora Barnusell segurament li 
parlaria més en termes de l'estratègia de Roca Umbert, jo li parlo més en termes de comptabilitat. Miri, 
el pressupost d'enguany de Roca Umbert és d'1.186.000 euros, és o serà l'aportació a Roca Umbert, 
la xifra de negoci de les empreses que estan radicades, de les empreses públiques que estan 
radicades i de les privades, en el 2016, no en el 2015, estic parlant de números tancats, en el 2015, és 
d'una mica més de 4 milions d'euros i en aquests moments hi estan treballant 101 persones a Roca 
Umbert, per tant, escolti, no em digui que hem de frenar la inversió, perquè no, perquè creiem que és 
una inversió del tot positiva i que quan més aviat l'acabem, millor, perquè podrem començar a pensar 
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en altres entorns.

Acabo Alcalde, després parlaré de la residència d'avis del carrer Tetuan que volia parlar-ne en aquest 
segon torn, no tinc temps, però acabaré amb el tema de la residència d'Avis. 

Alcalde: El senyor El Homrani em mira dient, el senyor Terrades parla molt. El senyor Terrades està 
acumulant dos papers, i a més a més, és el ponent, i en tot cas, vaja, si apliquéssim el Reglament que 
parla de proporcionalitat en funció del número de regidors, cosa que no hem fet mai, no crec que 
estigués massa lluny del que li pertoca, en tot cas, em sembla que també per coherència, el fet que el 
Grup Socialista no hagi posat en aquests moments un portaveu, fa que sigui em sembla legítim que 
acumuli aquest temps. En tot cas obrim el segon torn, per part de la CUP. 

Senyora Oliver: Sí. Gràcies. Bé, vàries coses, en primer lloc, una fe d'errades, he comentat abans i en 
comptes de dir senyor Regidor Alvaro Ferrer he dit Soler, per tant disculpes, també és veritat que tinc 
l'IBI al cap, segurament per això m'ha fet un lapsus lingue, he dit IBI en contes d'IVA, quan parlàvem 
de l'estalvi de l'Ajuntament entorn de les municipalitzacions.

Dit això, vàries coses, concepte perifèria no li agrada, em sap greu, és un terme sociològic, 
absolutament emprat i per tant legítim, que té a veure no només amb les barreres físiques, i 
geogràfiques, sinó que té molt a veure amb el que comentàvem abans que són les barreres 
psicològiques, el concepte que hi ha barris que s'estan deixant quan les inversions es focalitzen al 
centre d'una ciutat, i per tant, allunya, sobretot allunya psicològicament i allunya en aquest imaginari, 
les persones que viuen fora del centre, i per tant en aquest sentit crec que era pertinent i continua sent 
pertinent, parlant de centre i de perifèria.

Quan parlem de polítiques d'habitatge, jo crec que no estem d'acord bàsicament per varies motius, la 
idea no és que sigui bona o no bona l'aportació, la inversió en política d'habitatge que fa l'Ajuntament 
de Granollers en comparació amb segurament la desproporcionada, per la  baixa inversió que està 
fent la Generalitat, sinó que segurament que jo crec que la pregunta pertinent és, si parlem de 
diferents prioritats si parlem d'inversions, a Granollers estem assumint aquesta necessitat imperiosa 
de pal·liar d'una vegada per totes aquesta emergència social i habitacional que tenim a Granollers, 
aquesta és la pregunta pertinent, jo crec que si la resposta com és evident, és no, doncs jo crec que 
en qüestió de partides d'inversions s'haurien de dedicar més quantitats per intentar pal·liar quelcom 
que em sembla una de les prioritats més importants que tenim damunt de la taula.

Llavors quan parlem del CIRD és una mica fer trampes al solitari que em digui que el personal està 
pagat per l'Ajuntament. Lògicament, però precisament estem parlant de què volem més atribucions 
quant a recursos pagats per l'Ajuntament, per tant, no sé, des de psicòlogues, parlen de tècniques 
d'igualtat, i evidentment insisteixo en el tema d'un espai propi. Per tant, no estem parlant en el cas de 
la CUP, i vull que quedi molt clar, el concepte que no estem parlant de diferents jerarquies de les 
prioritats que s'estan gestionant i s'estan posant damunt de la taula, sinó que senzillament la CUP 
estem dient que tenim unes prioritats diferents, és a dir, hem d'atendre uns subjectes polítics, que són 
joves, dones, gent gran i gent que està en situació d'emergència social i habitacional, que són 
ineludiblement, les nostres prioritats, llavors a partir d'aquí, quan estigui resolt, llavors anem a mirar 
reformes de la plaça del cony, anem a mirar d'altres reformes que entenc que són secundàries en 
aquests moments, quan no està pal·liat la situació d'emergència social que tenim a Granollers. 
Gràcies.
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Alcalde: 

Senyora Oliver: No, perdoneu, tinc encara minuts? No, mira, volia comentar una cosa del tema de 
l'Informe de recursos humans que ens ha passat, abans no ho he comentat, del tema de plantilla, és 
molt ràpid, es corregeix, així com s'esmenta a dins l'Informe de recursos humans, la provisió de 
diferents llocs de treball, que constaven com de lliure designació i que passen a constar com a 
concurs de mèrits, llavors com a coherència en la forma de provisió d'aquests llocs de treballs. En 
aquests moments ens hem mirat la plantilla, potser segurament tampoc ens ho hem acabat de mirar 
del tot bé, perquè tenim diferents criteris de mirada, en aquests moments hi ha una plantilla de 29 
persones, entenem que ho hem fet bé de mirar-ho, amb categoria de responsable de les tres que 
encara consten com a lliure designació, en concret estic parlant de Responsable de gestió i 
organització de l'Àrea de Serveis a la Persona, Responsable de la unitat tècnica d'emprenedoria, i 
Responsable unitat tècnica d'ocupabilitat. Llavors el que nosaltres diem el que aquestes tres places 
d'acord precisament i amb coherència amb l'Informe de Recursos Humans i amb l'argumentació que 
precisament se'ns ha induït en aquest informe, doncs entenem que caldrien que passessin a ser 
assignades per concurs de mèrits. Per tant, això ho voldríem posar de manifest. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans, no hi ha intervenció? Per part d'Esquerra Republicana 
el senyor El Homrani té la paraula.

Senyor El Homrani: Gràcies. En primer lloc, no entrava a discutir, el que estava pensant és que se'ns 
faria llarg el debat, però el senyor Terrades pot parlar el que vulgui, bàsicament perquè acaba tancant 
el debat, i ja està bé, ho trobo molt bé. Vostès parlen d'abdicar de la responsabilitat, i que no pensen 
abdicar de la seva responsabilitat, ha fet una reflexió, una reflexió de perogrullo, si em permet, sobre 
que són la força majoritària, que tenen la majoria absoluta, sí,  hi estem d'acord, estem d'acord, és el 
resultat de les eleccions locals i això comporta el mapa polític que tenim actualment, però crec que 
aquesta visió que vostè deia al principi de la seva primera intervenció, que era aquesta visió plural, 
crec que ha dit plural, no sé on ho tinc anotat, però crec que ha dit plural, que volien fer uns 
pressupostos amb visió plural, jo crec que aquests pressupostos amb visió plural és tenir en compte a 
tothom entorn d'això, però bé. 

A partir d'aquí, i vostès no abdicaran, i cada Grup Municipal seguirem treballant entorn de les 
propostes, i creiem i fins i tot vostè ho ha situat, l'obertura d'espais de reflexió entorn de línies 
estratègiques pensem que són positives i per això els hi hem dit que estem contents dels resultats de 
com han anat aquestes negociacions. Sí que ha tingut, jo deia, que estrany, que ha passat, que 
portem un debat de pressupostos i encara no hem parlat en cap moment de lo malament que ho fan 
els altres, i no parlo d'altres ajuntaments sinó de les altres administracions en comparació. No té cap 
sentit comparar tenint en compte la responsabilitat de cadascú, comparar el que inverteix la 
Generalitat en habitatge i el que inverteix l'Ajuntament, perquè tindria sentit comparar que el 75% del 
pressupost que s'ha presentat de la Generalitat va a polítiques socials respecte del 100%, 
comparant-lo amb l'Ajuntament de Granollers, no, no té cap sentit, són estructures diferents, no té cap 
sentit. I crec que amb això hem de ser, podem discutir, i tots volem que hi hagi un millor finançament 
per la nostra ciutat, ara, posem en valor, hi ha una cosa que es diu Contracte Programa, que serveixen 
per gran part de les polítiques socials que es fan aquí, i podem discutir o no si ho tenim.
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I sí que és veritat, els ajuntaments han sigut el primer front davant les polítiques socials en aquest país 
en el moment de crisi, i s'ha de reconèixer, i s'ha de reconèixer però crec que sempre acabem entrant, 
perquè després quan vostè situava sobre la reflexió que feia el senyor Sastre en relació a Roca 
Umbert, que ens ha semblat interessant, la reflexió general ens ha semblat molt interessant i voldrem 
parlar-ne, perquè creiem que és una bona manera d'afrontar el tema de Roca Umbert, d'aquesta 
reflexió en profunditat, però quan ha situat el tema dels 12 milions d'euros, vostè ha dit, però si el 70% 
han vingut a partir de subvencions d'altres administracions. Si, això està bé, és a dir, tots col·laborem 
entre tots, però això no li treu valor ni tal, qui decideix la línia estratègica amb la qual presenta la 
subvenció és l'Ajuntament, i no està malament, però situem-ho, crec que a vegades entrem en 
aquestes dinàmiques que jo crec que no sumem. 

Més enllà d'això, tenim percepcions diferents respecte al tractament que es fa dels barris. I nosaltres 
hem fet una valoració entorn del pressupost del 2017, nosaltres hem fet un exercici que és mirar el 
seu PAM, i mirar el seu programa, hem fet aquest exercici perquè és el que has de fer, són els que 
governen i fas l'exercici, i segurament hi ha moltes coses pendents que s'executaran segurament el 
2018 o el 2019. I això està molt bé, però tenim una percepció diferenciada, en alguns aspectes 
compartim, nosaltres fa temps que situem aquest tema de les illes de vianants en els barris, doncs si 
està compartit perfecta i intentarem ajudar el màxim possible, si en això no tenim cap problema, 
perquè en això no tenim cap problema de situar les propostes que fem són, volen ser, en positiu i 
també volen ser en benefici de la ciutadania, no de ningú més, pensem que les reflexions que hem 
proposat i que s'han acceptat i que hi ha hagut un diàleg molt més fructífer del que havíem tingut amb 
anteriors temes, són positius, i és en aquest sentit en el qual realitzarem el vot que realitzarem

I després, estaria malament si no fes uns petits apunts sobre el tema recursos humans. Ja saben que 
és un tema que nosaltres hem situat en diverses ocasions, etc. Jo crec que són conscients que tenen 
deures pendents, i en són conscients, són conscients que tenen forces deures pendents, i 
especialment en alguns aspectes que podríem dir que no estem complint en la seva puritat la 
legislació laboral, i ho saben, perquè ho han parlat amb els representants sindicals, i els hi han situat. 
Nosaltres el que esperem és que aquest any serveixi per acabar de fer aquests deures, perquè vostès 
ho saben, els representants dels treballadors de l'Ajuntament ho han situat, saben que han de 
solucionar certs problemes que hi ha entorn de les contractacions i de les maneres que es tenen 
contractades, i després hi ha un element que s'introdueix en aquest pressupost i que pensem que és 
molt positiu, perquè portem molt de temps lluitant pel tema, que és finalment fer l'estudi de valoració 
dels llocs de treball, que permeti aquest marc de reglament general, és un element positiu, es farà 
aquest any, i pensem que és molt bo, i que això ens permetrà tenir aquesta visió general de recursos 
humans i del sistema organitzatiu de l 'Ajuntament de Granollers. Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, endavant senyor Sastre. 

Senyor Sastre: Moltes gràcies. Bé, jo només fer un parell de puntualitzacions, perquè jo no sé si és 
que no s'ha acabat d'entendre la reflexió que he fet al voltant de Roca Umbert, o és que no m'he 
explicat bé, que també podria ser, faltaria més.

El senyor Terrades ha dit, frenar la inversió a Roca Umbert, jo fins repassaré el vídeo, quan es pengi, 
segurament demà, per si jo en algun moment he pronunciat la paraula frenar la inversió a Roca 
Umbert, si precisament he dit el contrari, he destacat la importància del projecte, he explicat 
simplement una constatació, que és que si han invertit, ja no dic que ho hagi fet l'Ajuntament, 
endeutant-se ell mateix, però s'hi han invertit més de 12 milions d'euros els últims 10 exercicis, al meu 
entendre, al final són recursos públics, és a dir, els recursos públics tant li fa, tant li fa no, perquè 
segurament les persones que es dediquen a Hisenda de l'Ajuntament, i a comptabilitat de l'Ajuntament 
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no els hi fa el mateix, però al final quan en aquí, en el pressupost aprovem un Pla d'inversions i 
s'explica el finançament de cada una d'elles, si és que ve a través doncs d'una transferència de capital 
o a través d'un endeutament del propi Ajuntament, ho compten tot igual a l'hora de comptar, per tant, 
jo crec que en aquí està bé fer la diferenciació, però al final estem parlant del mateix, per tant un 
projecte molt important, del qual i perquè compartim que és un projecte estratègic de la ciutat, el que 
demanem no és que es freni la inversió, és que es delimiti quina inversió queda per fer, no que es 
delimiti en el sentit limitem-lo aquí, si no anem a veure què queda per fer, quina és la dotació 
pressupostaria, no del proper exercici o d'aquest, sinó dels exercicis que venem, perquè ja ho hem dit 
més d'una vegada, els projectes estratègics de la ciutat traspassen el que és els propis mandats 
democràtics per tant segurament acaben anant a cavall de diferents Equips de Govern, siguin o no del 
mateix color, i per tant, calendaritzem aquestes inversions, simplement hem dit això, és a dir, no hem 
dit ni frenem-ho, ni res que si assembli, si no simplement posem-ho sobre la taula, parlem-ne i 
estudiem-ho, precisament perquè és un projecte estratègic, i els projectes estratègics es planifiquen a 
x anys vista o a mig termini. Simplement és aquesta l'observació que volíem fer. 

Alcalde: Moltes gràcies. Ara sí, senyor Terrades per cloure, com a ponent, i com a portaveu.

Senyor Terrades: Bé, en tot cas està bé la precisió que ha fet el senyor Sastre sobre el tema de Roca 
Umbert perquè la proposta que ell m'havia fet arribar era exactament aquesta que ha explicat, després 
no s'acaba d'ajustar a la interpretació que he llegit en algun mitja de comunicació , una roda de premsa 
que vostès van fer, i la intervenció que ha fet doncs també m'ha portat a confusió. En tot cas, el 
projecte està delimitat, està calendaritzat i els horitzons, si més no, jo crec que ens faltarà fer algunes 
coses, però l'horitzó d'obertura d'aquest espai al conjunt de la ciutat intentarem que estigui fitxat en els 
terminis de temps que jo els hi he indicat.
 
El debat dels pressupostos de la Generalitat ja els farem a on toca, que és al Parlament de Catalunya. 
Jo crec que la senyora Oliver no escolta, i em sap greu perquè des del punt de vista del debat jo crec 
que hi ha "feeling", però després no acabem, o jo no m'explico bé, o no l'entenc a vostè, que també 
podria ser. Només pel que fa referència a alguna de les coses que ha dit, polítiques d'habitatge, etc. I 
en el tema aquest recurrent, que tot es fa en el centre de la ciutat, si vostè es mira les inversions, el 
projecte d'inversions d'aquest any, del proper any, perdoni, del 2017, veurà que, home, el centre de la 
ciutat si hi ha inversions, exclusivament, no, majoritàriament, tampoc, però si ja li he explicat el llistat, 
si vol la setmana que ve, ens seiem i mirem una per una totes les obres, i veurà que això que m'està 
dient no és així. I tampoc és cert que tot estigui focalitzat cap al centre de la ciutat, miri, en el tema de 
les obres que s'han fet al centre de la ciutat em puc equivocar allò amunt i avall, millor amunt millor 
avall, però des de l'any 98 fins a l'any 2015, és un exercici llarg, en el centre de la ciutat, d'això que 
vostès han parlat d'acabar de limitar la peatonalització del centre de la ciutat, ens hem gastat 16 
milions d'euros, i si vostès conten les inversions que hem fet en el conjunt de la ciutat, que a mi 
m'agrada parlar dels altres espais residencials i urbans de la ciutat, que a vostè li agrada parlar de 
perifèria, veurà que això no és així, que guanya la resta d'espais de la ciutat, segurament perquè són 
més grans, ja n'hi he parlat d'un, que pràcticament iguala la xifra del centre de la ciutat, que són les 
inversions que es van fer al Barri Congost, 12 milions d'euros. 

 I acabaré amb el tema de la Residència i del centre de dia d'avis que ha sortit com a mínim per dos 
Grups Municipals. Tinc aquí darrere una caixa que no aixecaré perquè pesa molt, i vostès saben de 
les meves dificultats físiques darrerament, espero que passin aviat, hi ha tres caixes com aquesta, que 
és el projecte, bé això és l'exemple, que és la demostració palpable de què l'Ajuntament de Granollers 
ha fet els deures en el tema de la Residència d'avis i del centre de dia que es vol ubicar en el carrer 
Tetuan, en l'antiga pista d'handbol, tenim un projecte executiu que es podria licitar demà mateix, 7.086 
metres quadrats, amb un pressupost d'inversió de 9,2 milions d'euros, que contempla 32 places 
externes en el centre de dia, 80 habitacions pel que es residència individuals, 20 de dobles, i després 
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espais de llar per gent autònoma entre 33, 34 usuaris. És que vam signar un conveni amb la 
Generalitat de Catalunya, amb la consellera Carme Capdevila, en la que el Govern de la Generalitat 
es comprometia a finançar el 50% d'aquesta obra, i els hi dic més, si l'important no és tant el 
finançament de l'obra, home, estaria bé que el Govern de la Generalitat aportes algun recurs per 
aquesta obra, que són 9 milions d'euros, però el que es va comprometre la Consellera i que després 
tot ha quedat en no res, i que és el que nosaltres reclamem, que reclama aquest Ajuntament i que 
reclamen altres ajuntaments de Catalunya, que és la concertació de places públiques per part del 
Govern, perquè si no és impossible tirar endavant aquest tema, escolti, quan la Generalitat de 
Catalunya, el Govern de Catalunya es comprometi a concertar aquestes places, no els hi càpiga cap 
mena de dubte que aquest passarà a ser una de les prioritats d'inversió d'aquest Govern, si és que 
arribem allò, a ser capaços de concertar alguna cosa abans del 2019, que com vostès saben hi ha 
eleccions municipals a Granollers. Però el compromís de l'Ajuntament és ferm, sinó no tindríem un 
projecte executiu a punt de licitar, ara necessitem el compromís també de l'altra part, d'aquell que té la 
capacitat de concertació de les places de residència. 

I acabo Alcalde, jo el que vull és agrair en els Grups Municipals el debat, no el debat d'avui, el debat 
que hem tingut, nosaltres hem intentat facilitar el pressupost en marge de temps, per tal de què tothom 
se'ls pogués estudiar, hem contestat aclariments que se'ns han formulat des dels diversos Grups 
Municipals sobre el contingut del pressupost i hem tingut temps també per intercanviar opinions 
d'aquelles coses que hi havia acostament, d'aquelles altres que no, jo crec que ha estat un bon 
mètode de treball, espero que en el pressupost de l'exercici 2018, atès que farem l'exercici de debatre 
ingressos al mateix ple d'ordenances fiscals i de despeses, i haurem de preparar-ho en temps, aquest 
debat amb els diversos Grups Municipals sigui més profitós, i jo no renuncio que algun dia allò els 
pressupostos siguin aprovats amb més suports dels que avui sortiran aprovats, però en tot cas vull 
agrair al Grup de Ciutadans que votarà a favor, també les confiances crítiques que s'han formulat, 
esperem no decebre-les, i fins i tot les reflexions de la CUP, que votarà en contra imagino dels 
pressupostos, però en tot cas oberts a seguir debatent, vostès saben que a mi m'agrada molt debatre, 
i per tant no tindre cap inconvenient de fer-ho.

Vull acabar Alcalde, ara si, perquè avui no hi ha el Grup del Partit Popular, no sé quin seria el seu 
sentit del vot. Ells també han fet moltes aportacions, moltes reflexions en els pressupostos, hi havia 
algunes que no coincidíem, si manifestar-los que hem recollit alguna de les seves propostes, sobretot 
l'arranjament de la barana del pont de la via del tren a tocar de l'Hospital, a la carretera Francesc 
Ribas, per tant volia destacar-ho, que aquesta era una aportació que havia fet el Grup Municipal del 
Partit Popular i que serà atesa pel Govern de la ciutat dintre de les partides pressupostàries de què 
disposarem. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Jo sí que voldria fer algun comentari. Intentaré ser ràpid, en primer lloc 
d'agraïment, crec que ha estat un bon debat, hi ha hagut aportacions interessants en el plenari, s'han 
obert vies de diàleg, s'han fet, jo diria, que reflexions de molt interès, com a culminació d'un treball 
també molt plural i molt col·lectiu, i en tot cas, voldria agrair-li molt i molt la feina a en Jordi Terrades, 
que a més a més, l'has feta en unes condicions físiques complicades, porta ara molta estona assentat, 
no sé què passarà quan s'aixequi, en tot cas estem aquí per fer-li costat. En tot cas, i sabeu que a més 
a més ha fet la majoria de reunions dret, té la seva cosa. 

I també agrair la feina del Francesc Rubio, i del Dani Leon, una feina essencial per arribar a on hem 
arribat, per fer un pressupost que jo qualificaria de coherent, respon a una línia de treball, respon a 
uns objectius, respon a un Pla d'Actuació Municipal, per tant la coherència és la primera virtut que jo 
voldria destacar en aquest pressupost, i alhora també és un pressupost que intenta analitzar en 
profunditat les oportunitats que hi ha avui a la ciutat i a la comunitat, és un pressupost d'oportunitats, 
és un pressupost que mira endavant, és un pressupost que vol avançar, és un pressupost que obre jo 
diria més esperances, atrapar aquestes oportunitats per construir una ciutat millor . 

Tenim molt clar, s'ha dit aquí, que estem encara en plena crisi, hi ha gairebé 4.400 aturats i aturades, 
dels quals el 50% no cobra subsidi d'atur, i això ha d'estar present, el patiment de la gent ha d'estar 
present d'una manera essencial en les polítiques públiques de l'Ajuntament de Granollers. Per tant, 
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segueix insistint en el Pla de Xoc, incrementa molt i molt els temes socials, especialment temes 
d'atenció domiciliaria, i hi ha una aposta molt clara per aquest treball de cohesió que ens sembla 
fonamental. 

És un pressupost inversor, i em vull aturar aquí un moment, inclòs en els temps més difícils aquest 
Ajuntament ha volgut ser un Ajuntament inversor, perquè invertir vol dir, entre altres coses, generar 
llocs de treball, invertir, posar recursos públics per millorar l'entorn, contractar obres, és, sens dubte, 
un dels factors i un dels motors que ens permeten que tot un sector determinat que ha patit la crisi 
d'una manera molt directa, pugui trobar llocs de treball, invertir per tant per fer moure l'economia, 
invertir per mantenir l'activitat, invertir per transformar la ciutat, sens dubte.  Jo prenc nota que hi ha 
gent que pensi que és un escàndol fer un camp de futbol, o és un escàndol fer el carrer Girona, és un 
escàndol fer Roca Umbert, no sé si pensaran el mateix les persones que juguen a futbol, aquí veig 
alguna mare de futbolista, si pensaran el mateix les persones que viuen pràcticament, 
professionalment i culturalment a Roca Umbert, no sé si pensaran el mateix les persones que ens 
reclamen des de fa algun temps la reforma integral de la part nord del carrer Girona, que és una zona 
importantíssima de la ciutat, i que òbviament no està situada al centre. Zona nord de la ciutat que no 
està oblidada, si repassem la quantitat d'equipaments que hi ha al nord de la ciutat, i que s'han 
construït per part de diverses administracions en els últims 15 anys veurem la transformació que ha 
tingut aquesta zona, extraordinària, amb zones verdes, amb equipaments culturals, amb equipaments 
civils, allà està, la zona nord de la ciutat és una zona on realment en la que la transformació és més 
que evident, com és al Congost, i com és al conjunt de barris de la ciutat. 

Invertir per transformar, per fer cada dia una ciutat més propera al ciutadà, una ciutat equilibrada, una 
ciutat còmoda, una ciutat per viure millor, insisteixo, amb el carrer Girona, però podríem repassar el 
conjunt d'obres que en Jordi Terrades ha citat. Uns pressupostos que aposten per l'educació i la 
creativitat, n'hem parlat poc, hem parlat molt de camp de futbol, molt de Roca Umbert, però per 
exemple no hem parlat de les inversions d'ampliació de l'Escola Municipal del Treball, perquè és una 
aposta productiva de primer nivell, a més a més, pactada amb un sindicat, o fruit d'un pacte amb un 
sindicat. O no hem parlat de seguir la transformació per exemple de Montserrat Montero, o bé del milió 
d'euros d'inversió que hi ha per seguir millorant escoles i equipament esportius, que òbviament 
requereixen una mirada permanent per millorar. I un pressupost que aposta per la qualitat, quan 
gastem 400.000 euros en clavegueres no estem fent una cosa qualsevol, la qualitat de la ciutat és el 
seu paisatge, de la manera que es viu, també és el seu subsòl, per tant des d'aquest punt de vista és 
un pressupost que aposta per una ciutat de qualitat, una ciutat feta i pensada des de la gent, des de 
les persones, amb una actuació que nosaltres hem anat contrastant amb la ciutadania, i que intenta 
posar a l'abast de la gent, aquests instruments per viure una mica millor a la ciutat, per ser cada dia 
una mica més feliços a la ciutat. 

En tot cas és el moment la votació,

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (12) i C's 
(2);   7 abstencions  dels Grups Municipals  CIU (4)i  ERC-AG-AM (3) i 2 vots en contra del Grup 
Municipal  CpG-CUP-PA (2).

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS    
DE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    DEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM    
ADMINISTRATIUADMINISTRATIUADMINISTRATIUADMINISTRATIU     """"PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS""""    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT    
PÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIAL     """"GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT """"    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2017201720172017

Elaborada la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes autònoms, la 
qual incorpora les modificacions de places existents, distribuïdes pel que fa a funcionaris per cossos, 
escales, subescales i categories, així com també de tot el personal laboral i eventual, alhora que es 
relaciona el nombre de places en situació de vacant i el grup a què pertanyen, d'acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés.

La plantilla i la relació de llocs de treball ha estat negociada en el si de la mesa negociadora els dies  4 
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i 18 de novembre  de 2016 i s'adjunta còpia de les actes  a aquest  expedient.

Vist l'informe emès per la Cap del servei de Recursos Humans.

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

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  i els articles 126 i 
127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, determinen que les Corporacions locals aprovaran anualment en ocasió del 
pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs de treball degudament classificats, 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, d'acord amb els principis informadors per a 
l'elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva aprovació que contenen els 
esmentats articles.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2017 :

 PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 2017

Escala Subescala/Classe Grup 
(Cos)

Plaça

FC FI CS SE V Total

A1 Interventor/a
1 1

A1 Tresorer/a
1 1

HE HABILITACIÓ ESTATAL

A1 Secretari/ària
1 1

A1 TAG
5 4 9

A2 TGM en gestió administrativa
7 2 9

C1 Administratiu/iva
56 1 1 6 64

TÈCNICA 

GESTIÓ

ADMINISTRATIVA

C1 Tècnica auxiliar
1 1

C2 Auxiliar administratiu/va
7 14 1 7 29

C2 Ag. Ordenança
2 2

C2 Porter/a escola
2 1 3

AUXILIAR 

SUBALTERNA C2

C2 Xòfer Ordenança
1 1

AP Conserge
7 2 4 13

AP Netejador/a

AG

SUBALTERNA AP
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1 1

AP Porter/a escola
3 1 1 5

AP Ag. Ordenança
1 1

A1 Arquitecte/a
5 1 6

A1 Arqueòleg/a
1 1

A1 Arxiver/a
1 1 2

A1 Biologia
1 1

A1 Dret
1 3 4

A1 Economista
2 1 1 4

A1 Educació física
2 1 3

A1 Enginyer/a
3 3

A1 Enginyer/a superior en edifica- 

ció 1 1

A1 Laboratori
1 1

A1 Medicina
2 2

A1 Periodista
1 1

A1 Tècnic/a sistemes
1 1

AE TÈCNICA/Superior

A1 Tècnic/a sup. ensenyament 

secundari 55 9 2 2 68

Escala Subescala/Classe Grup 
(Cos)

Plaça
FC FI CS SE V Total

A1 Tècnic/a sup. 

1 1 2
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medi ambient

A1 Tècnic/a sup. gestió del museu
3 3

A1 Tècnic/a sup. gestió cultural
1 1

A1 Promoció de la Salut
1 1

A1 Tècnic/a sup. Recursos Humans
1 1

A1 Tècnic/a sup. Salut pública
1 1

A2 Arquitecte/a tècnic/a
2 4 6

A2 Assistent/a social
5 1 1 7

A2 Educació física
1 1

A2 Educador/a social
2 2

A2 Enginyer/a tècnic/a
1 5 6

A2 ETOP
2 2

A2 Gestió Tributària
1 1

A2 Infermeria
2 2

A2 Inspecció Serveis
1 1

A2 TGM en gestió econòmica
4 4

A2 Tècnic/a mitjà/ana biblioteca
1 1

A2 Tècnic/a itjà/ana de resolució

de conflictes 1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana de serveis i 

via pública 1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana d'educació
1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana ensenya- 

ment infantil / primari 2 2 1 5

A2 Tècnic/a mitjà/ana ensenya- 

ment primari 17 3 2 22

A2 Tècnic/a mitjà/ana ensenya- 

7 4 1 12

AE TÈCNICA/Mitjana
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ment secundari

A2 Tècnic/a mitjà/ana medi ambient
1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana serveis 

personals 2 1 3

A2 Treball Social
1 1

Escala Subescala/Classe Grup 
(Cos)

Plaça

FC FI CS SE V Total

C1 Arxiu
1 1

C1 Auxiliar arxiu i biblioteca
8 1 9

C1 Delineant
4 1 5

C1 Delineant de gestió tributària
1 1

C1 Inspector/a
3 1 1 5

C1 Inspector/a consum
1 1

AE TÈCNICA/AUXILIAR

C1 Laboratori
1 1

AE AUXILIAR TÈCNICA C2 Auxiliar tècnic/a de biblioteca
1 1

A1 Tècnic/a sup. sistemes 

información 1 1

A1 Tècnic/a sup. protecció civil
1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana protecció civil
1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana serveis 

personals 1 1 2

A2 Tècnic/a mitjà/ana educació
1 1 2

AE SERVEIS ESPECIALS/ 
COMESES ESPECIALS
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A2 Tècnic/a mitjà/ana organització i 

qualitat 1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana joventut
1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana serveis 

econòmics 1 1

A2 Tècnic/a mitjà/ana informàtica
2 2

C1 Tècnic/a especialista cultural
2 1 3

C1 Tècnic/a especialista difusió 

Museu i patrimoni 1 1

C1 Tècnic/a auxiliar medi ambient
1 1

C1 Tècnic/a auxiliar treball familiar
2 2

C1 Tècnic/a especialista educació
1 1

C1 Tècnic/a especialista educació 

física 2 1 3

C1 Tècnic/a especialista gestió 

tributària 1 1

C1 Tècnic/a especialista informàtica
1 1

C1 Tècnic/a especialista medi 

ambient 1 1

C2 Auxliar tècnic/a
1 1

C2 Auxiliar tècnic/a conservació 

museu 1 1 2

C2 Auxiliar tècnic/a informàtica
1 1

C2 Oficial manteniment
1 1

Escala Subescala/Classe Grup 
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(Cos)
Plaça

FC FI CS SE V Total

A2 Inspector/a
1 1

C1 Sots-inspector
1 1

C1 Sergent
5 1 6

C2 Caporal
9 4 13

AE SERVEIS
ESPECIALS/Classe 
Policia Local

C2 Agent
73 1 2 76

C1 Encarregat/ada
3 1 4

C1 Tècnic/a esp. manteniment
3 3

C1 Tècnic/a esp. manteniment 

edificis 1 1

C1 Tècnic/a esp. manteniment 

logística 1 1

C1 Coordinador/a
1 1

C1 Tècnic especialista
1 1

C2 Encarregat/adasenyalització
1 1

C2 Mestre d'oficis
2 2

C2 Oficial Conductor/a
1 1

C2 Oficial fuster/a
1 1

C2 Oficial impressor/a
1 1

C2 Oficial jardiner/a
5 3 3 11

C2 Oficial magatzamer/a
1 1

C2 Oficial manteniment
1 1

C2 Oficial mecànica
2 2

C2 Oficial oficis
2 2

C2

AE SERVEIS
ESPECIALS/Classe 
Personal d'Oficis
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Oficial paleta
2 1 3

C2 Oficial pintor/a
1 1 2

C2 Oficial senyalització
1 1 2

C2 Oficial serraller/a
1 1

AP Operari/ària conductor/a
1 1

AP Operari/ària jardiner
2 2

AP Operari/ària paleta
1 1

AP Operari/ària  senyalització
1 1

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI
363 88 9 7 60 527

TOTAL 527 places

Duplicades  P.Int    - 13 places

 ( 1 TMitjos G.Adm. + 3 TM Gest.Econ. + 1TM informática 

+ 1 enginyer sup edificació + 1 TS medi ambient + 5 administratius/ves + 1 Porter/a escola)

Vacants duplicades pendent funcionarització -11  places

S’amortitzarà Ofical Jardiner quan es proveeixi

la de tècnic especialista - 1 plaça

S’amortitzarà 2  places d’agent quan es faci la PI de 

caporal  - 2 places

S’amortitzarà  1 sergent  quan es faci 

PI de Sots-Inspector  -1 plaça

S’amortitzarà  1 TS Dret  quan es jubili la

persona que  ocupa aquesta  plaça  -1 plaça

S’amortitzarà  1 TS Educació Física  quan es

 jubili la persona que  ocupa aquesta  plaça  -1 plaça

S’amortitzarà  1 TS gestió museu quan es jubili
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la persona que  ocupa aquesta  plaça  -1 plaça

S’amortitzarà una plaça d’administratiu C1 

quan es jubili la persona que  ocupa aquesta  plaça -1plaça

S’amortitzarà una plaça d’inspector quan es

faci la provisió de la plaça de Tècnic/a mitjà/ana

de serveis i via pública - 1 plaça

494  places

PLANTILLA PERSONAL  LABORAL  DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 2017

Grup (Cos) Plaça LF LT LI SE V TOTAL

Arquitecte/a 2 2

Metge/essa 1 1

Professor/a 20 19 9 1 3 52

Tècnic superior informàtica 1 1

Tècnic/a sup. educació 1 1

Tècnic/a sup. medi ambient 1 1

Tècnic/a sup. periodisme 1 1 2

TÈCNIC
SUPERIOR
A1

Tècnic/a sup. Museística 1 1

Tècnic/a sup. promoció salut 1 1

Tècnic/a sup. Sistemes información 1 1

Tècnic/a superior 1 1

TSG Medicina 1 1

Veterinària 1 1

Educador/a 9 6 3 18

Educador/a social 2 1 1 4

Enginyer/a tècnic/a 1 1 2

Professor/a 4 7 1 12

Tècnic/a mitjà/ana 4 2 6

TÈCNIC
MITJÀ
A2
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Tècnic/a mitjà/ana de gestió 2 2

Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals 2 2

TM Informàtica 1 1

TM comunicació 1 1

TM mobilitat 1 1

TM processos estratègics i participatius 1 1

TM processos estratègics 1 1

TM relacions institucionals 1 1

TM sistemes informació 2 2

Treballador/a social 2 3 3 8

Grup (Cos) Plaça
LF LT LI SE V

TOTAL

Administratiu/va 2 1 1 4

Tècnic/a aux. arxiu 1 1

Tècnic/a aux. arxiu i biblioteca 1 1 2

Tècnic/a auxiliar 1 1 2

Tècnic/a esp. Acollida 4 4

Tècnic/a esp. educació infantil 8 8

Tècnic/a esp. Laboratori 1 1

Tècnic/a esp. sistemes informació 3 1 4

Tècnic/a especialista 1 1

TÈCNIC 
AUXILIAR
C1

Treballador/a familiar 1 1

Auxiliar administratiu/va 4 4

Auxiliar tècnic/a biblioteca 1 1

Auxiliar tècnic/a salut pública 1 1

Auxiliar tècnic/a sistemes informació 1 1

Oficial d'impremta 1 1

Oficial d'oficis 1 1

AUXILIAR
TÈCNIC
C2

Oficial xofer (servei grua ) 4 4
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Conserge 4 21 25

Operari/ària cementiri 3 3

SUBALTERN
AP

Porter/a d'escola 1 1

TOTAL PERSONAL LABORAL 51 103 25 2 17 198

TOTAL 198 places

S’amortitzarà 1 plaça de d’arquitecte quan es  

jubili la persona que ocupa la plaça - 1 plaça

S’amortitzarà 1 plaça de Tècnic mitjà quan es

faci la provisió  de la plaça de tècnic superior

de medi ambient - 1 plaça

196  places

PERSONAL EVENTUAL

Plaça Grup (Cos ) Eventual TOTAL

Assessor-coordinador A1 4 4

Personal de suport grup municipal C1 4 4

TOTAL 8

PERSONAL LABORAL DEL PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERS

Plaça Grup (Cos ) LT TOTAL

Tècnic/a superior museística A1 1 1

Tècnic/a mitjà/ana museística A2 1 1

Auxiliar tècnic/a museu C2 1 1

TOTAL 3

PERSONAL DE L’EPE GRANOLLERS MERCAT

Plaça Grup (Cos ) LF LT PD TOTAL

Tècnic/a superior A1 1 1

Tècnic/a mitjà/ana A2 7 1 8

Tènic/a auxiliar C1 1 2 3

Auxiliar tècnic/a C2 2 2

TOTAL 14

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 494

TOTAL PERSONAL LABORAL 196

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 8

TOTAL MUSEU 3
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TOTAL EPE 14

TOTAL 715

 

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu 
organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública 
empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2017, segons document annex.

TercerTercerTercerTercer. Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya

QuartQuartQuartQuart....    Publicar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes 
autònoms  i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  ....  

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (12) i C's 
(2);   7 abstencions  dels Grups Municipals  CIU (4)i  ERC-AG-AM (3) i 2 vots en contra del Grup 
Municipal  CpG-CUP-PA (2).

Alcalde: Passem a l'apartat de Mocions, que en tot cas, la senyora Secretària en donarà lectura,

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

Senyor Mur. Sí, hi ha hagut una confusió en una de les mocions que hem votat, i volíem canviar el vot

Alcalde: En tot cas, quan toqui

Senyor Mur: D'acord

Alcalde. Senyora Secretària endavant, té la paraula,

8888....1111).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL C''''S CIUTADANS PARA LA CREACIÓN DES CIUTADANS PARA LA CREACIÓN DES CIUTADANS PARA LA CREACIÓN DES CIUTADANS PARA LA CREACIÓN DE    
UNA MESA LOCAL DE LA DIVERSIDAD FUNCIONALUNA MESA LOCAL DE LA DIVERSIDAD FUNCIONALUNA MESA LOCAL DE LA DIVERSIDAD FUNCIONALUNA MESA LOCAL DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

La Secretària informa que aquesta moció ha estat  aprovada per unanimitat

Es fundamental que las personas discapacitadas de nuestra ciudad gocen de las mismas 
oportunidades y participen en el proyecto de ciudad al igual que el resto de los ciudadanos . Es por ello 
que C’s Granollers solicita el inicio de los trámites necesarios y oportunos para la creación de una 
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Mesa Local de la Diversidad Funcional.

Con esta propuesta también pretendemos reforzar aún más la relación que hay entre el Ayuntamiento 
de Granollers y las distintas entidades que trabajan a favor de las personas discapacitadas que 
residen en el municipio. Además, deseamos dar respuesta a las demandas, necesidades y mediar en 
todos aquellos casos que nos ayuden a conseguir una ciudad más accesible, respetuosa, solidaria y 
empática con las personas discapacitadas. 

Los objetivos fundamentales que inicialmente tendría esta Mesa Local de la Diversidad Funcional: 
serían:

- Establecer vías de comunicación estables entre el Ayuntamiento de Granollers y todas aquellas 
asociaciones, federaciones y fundaciones de personas con discapacidad que trabajan en el municipio. 

- Coordinar el trabajo de las diferentes áreas de gestión del Ayuntamiento en materia de discapacidad, 
en aras de conseguir un objetivo común: elevar la calidad de vida del colectivo de personas con 
discapacidad en todos los ámbitos: laboral, social, movilidad, accesibilidad, ocio, deporte, salud, 
vivienda, etc… 

- Elaborar proyectos sobre temas de interés para este colectivo, así como proponer soluciones a 
problemas concretos. 

- Fomentar convenios de colaboración con el Ayuntamiento que favorezcan la promoción y desarrollo 
del colectivo. 

Por todo ello, proponemos en el marco de esta moción la adopción del siguiente acuerdo:

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

ÚNICOÚNICOÚNICOÚNICO....    Iniciar los trámites necesarios para crear la Mesa Local de la Diversidad Funcional, que 
actuará como órgano de participación, cooperación y colaboración entre la administración local y las 
entidades representativas de estos colectivos y que tengan implantación en nuestro municipio; como 
medida para garantizar la participación activa de las personas con diversidad funcional en la mejora 
de su calidad de vida.   

 
8888....2222).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE C''''S CIUTADANS DESIGNAR UNAS CIUTADANS DESIGNAR UNAS CIUTADANS DESIGNAR UNAS CIUTADANS DESIGNAR UNA    
PLAZA O CALLE DE GRANOLLERS CON EL NOMBRE DE “CLARA CAMPOAMOR”PLAZA O CALLE DE GRANOLLERS CON EL NOMBRE DE “CLARA CAMPOAMOR”PLAZA O CALLE DE GRANOLLERS CON EL NOMBRE DE “CLARA CAMPOAMOR”PLAZA O CALLE DE GRANOLLERS CON EL NOMBRE DE “CLARA CAMPOAMOR”     

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

Alcalde: Endavant senyora Secretària,

8888....3333).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA----CUP PER DECLARARCUP PER DECLARARCUP PER DECLARARCUP PER DECLARAR    
GRANOLLERS ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALSGRANOLLERS ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALSGRANOLLERS ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALSGRANOLLERS ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat  aprovada per unanimitat

Els paradisos fiscals, com a sistemes opacs pels quals passa la meitat del comerç mundial, 
provoquen disfuncions en l’àmbit global i local. Amb impostos propers al 0%, l’elusió fiscal de les 
grans empreses per mitjà dels paradisos fiscals representa una discriminació econòmica per a les 
petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer ne ús‐ . L’elusió fiscal per mitjà de paradisos 
fiscals també disminueix la recaptació pública, per la qual cosa és més difícil finançar la despesa de 
serveis socials. A causa de la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la 
corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic 
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d’armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé comú .

Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents actors 
internacionals (G7, G20, OCDE, UE) prenguin mesures per obligar a un control més gran sobre la 
utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o evadir impostos. En aquest 
sentit, l’OCDE ha establert que les empreses multinacionals tinguin l’obligació de presentar una llista 
de totes les filials en cadascun dels països en què operen, així com les dades d’activitat econòmica i 
de pagament d’impostos en cadascun d’aquests països (Country bycountry reporting‐ ). El Govern 
espanyol ha inclòs aquest requeriment d’informació, que les empreses han de presentar a partir del 
2016, però tot i així limita l’abast d’aquest tipus de mesura, ja que només es requereix a empreses que 
facturin més de 750 milions d’euros a l’any i s’impedeix que sigui informació de divulgació pública .

Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i intentar modular el 
comportament fiscal de les empreses cap a pràctiques responsables per mitjà d’un control més gran 
dels concursos públics locals, per tal que aquests concursos tinguin lloc en condicions de lliure 
competència, i no de dumping fiscal, i vetllant pel sosteniment dels recursos públics .

Per aquests motius, l’Ajuntament es compromet a:

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

1. Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent se a fer els passos necessaris‐  
per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals 
responsables, en detriment de les empreses que fan servir els paradisos fiscals per evadir o eludir 
impostos.

2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per dificultar la contractació d’empreses 
privades per donar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o societats que formin 
part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals. Sempre i quan l'empresa en qüestió no 
pugui justificar que l'import dels actius dipositats en el paradís fiscal s'ajusta exactament a la xifra de 
negoci producte d'obres o serveis contractats i prestats en aquest mateix estat. 

3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
a. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam Intermón, a la 
comissió d’economia del Parlament de Catalunya, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
b. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania la informació relativa a les decisions sobre les 
empreses que han rebut punts positius i les que no, segons la seva responsabilitat fiscal .

4. Aquests compromisos quedaran reflectits i amb un clausulat corresponent en el document de 
Compra Pública Responsable que ja s'està treballant des de l'Ajuntament i s'aprovarà en el propers 
mesos. 

 
8888....4444).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA LA DIFUSIÓN DEL NUEVOMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA LA DIFUSIÓN DEL NUEVOMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA LA DIFUSIÓN DEL NUEVOMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA LA DIFUSIÓN DEL NUEVO    
TELÉFONO DE DENUNCIA DEL ACOSO ESCOLARTELÉFONO DE DENUNCIA DEL ACOSO ESCOLARTELÉFONO DE DENUNCIA DEL ACOSO ESCOLARTELÉFONO DE DENUNCIA DEL ACOSO ESCOLAR         900 018 018900 018 018900 018 018900 018 018

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

 
8888....5555).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA DECLARAR GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA DECLARAR GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA DECLARAR GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA DECLARAR GRANOLLERS    
CIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMERCIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMERCIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMERCIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMER ....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat  retirada de l'ordre del dia
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8888....6666).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AG DAG DAG DAG D''''ADHESIÓ A LA DECLARACIÓADHESIÓ A LA DECLARACIÓADHESIÓ A LA DECLARACIÓADHESIÓ A LA DECLARACIÓ    
DE PARÍSDE PARÍSDE PARÍSDE PARÍS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat  aprovada per unanimitat

Els Països Catalans i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la defesa dels 
drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/SIDA i l’estigma relacionat, 
com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de les persones. 

Segons l’Informe anual del 2015 del Centre d’estudis epidemiològics sobre les infeccions de 
transmissió sexual i Sida de Catalunya durant el 2015, es van detectar 634 casos nous de VIH a 
Catalunya, el 89% d’homes i l’11% de dones. Pel que fa a la malaltia de la Sida, el 2015, s’han 
registrat 116 casos nous de la malaltia a Catalunya. El nombre de casos es va mantenir estable entre 
2006 i 2013 i, enter 2014 i 2015, ha disminuït un 20%. 

Però  malgrat que la detecció tardana del VIH s’ha reduït en els darrers anys, d’acord amb dades de la 
Creu Roja, el virus del VIH encara es detecta tard en prop de la meitat dels casos als Països Catalans. 

Les ciutats i les viles presenten un rol estratègic determinant en la lluita contra aquesta malaltia i, per 
tant, cal impulsar mesures accelerades per tal d’acabar amb aquesta epidèmia a les ciutats . 

Per aquest motiu, l’1 de desembre de 2014, l’Ajuntament de París va organitzar una jornada durant el 
Dia Mundial contra la Sida, en què van participar els programes conjunts de les NU per al VIH 
(ONUSIDA), pels assentaments urbans (ONU-Hàbitat) i l’IAPAC. Durant aquesta trobada, alcaldes i 
alcaldesses de tot el món van signar la Declaració de París, que reconeix el rol estratègic de les 
ciutats en la lluita contra aquesta malaltia i les insta a impulsar mesures accelerades amb l’objectiu de 
posar fi a aquesta epidèmia a les ciutats a escala mundial l’any 2030. Aquesta estratègia va en la línia 
de l’Acord nacional per la prevenció del VIH i contra l’estigma associat, aprovat pel Parlament de 
Catalunya el 2014.

Per això, els signants es comprometen a assolir l’objectiu 90-90-90 l’any 2020, per tal que el 90% de 
les persones que viuen amb el VIH siguin coneixedores del seu estat ; que el 90% de les persones que 
saben que estan infectades del VIH rebin un tractament adequat i que el 90% de les persones en 
tractament tinguin la càrrega viral indetectable. Aquests fórmula, redueix ràpidament el nombre 
d’infeccions i les morts provocades pel VIH i facilita arribar a l’objectiu 95-95-95 el 2030, que 
suposaria una disminució dràstica de les noves infeccions per VIH i la pràctica desaparició de la sida. 
Aquests objectius també poden facilitar la detecció i el tractament d’altres problemes de salut pública i 
un catalitzador que afavoreixi la transformació social . 

Per tal d’assolir l’objectiu recollit en la Declaració de París, s’identifiquen quatre línies de treball 
prioritàries per a les ciutats i viles :

a)Millorar la detecció del VIH i de les infeccions de transmissió sexual (ITS), especialment en les 
poblacions de més al risc i els col·lectius de major vulnerabilitat per les situacions de desigualtat que 
pateixen

b) Lluitar contra l’estigma i la discriminació de qualsevol tipus per raó de la infecció per VIH

c) Treballar perquè totes les persones tinguin ple accés al sistema sanitari públic, especialment per 
les persones amb risc elevat d’infecció o amb infecció documentada i per als col·lectius més 
vulnerables, independentment de la seva condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional 
de Salut

d) Garantir l’educació en la salut i la promoció de la salut sexual, incloent-hi la reducció de danys des 
d’una perspectiva de drets i per tant, abordant els factors que fan que les persones siguin més 
vulnerables al VIH. Millorar l’apoderament de les persones positives per VIH o d’altres infeccions de 
transmissió sexual i del seu entorn immediat . 

La declaració municipal de París suposa no només una declaració d’intensions sinó un compromís clar  
per lluitar des de les ciutats amb tots els mitjans necessaris per abordar els factors que fan que les 



660

persones siguin vulnerables al VIH.

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

Primer. Reivindicar cada any l’1 de desembre com a dia mundial de lluita contra la sida

Segon. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers  a la Declaració de París (
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20141201_Paris_Declaration_es.pdf), d’acció 
accelerada a les ciutats per tal de posar fi a l’epidèmia del VIH/sida a escala mundial a les ciutats el 
2030. 

Tercer.- Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar contra 
el VIH a la ciutat de Granollers i assolir els objectius 90-90-90 fixats per al 2020 i posar fi a l’epidèmia 
el 2030, fent especial èmfasi en la detecció, en la lluita contra la discriminació, en l’apoderament de 
les persones i en l’adopció de mesures per evitar l’exclusió de l’accés al sistema sanitari públic . 

Quart.- El suport explícit de l’Ajuntament de Granollers a tots aquells agents i entitats que treballen en 
la lluita contra el VIH/sida. Garantir l’educació en la salut i la promoció de la salut sexual, incloent la 
reducció de danys des d’una perspectiva de drets i per tant, abordant els factors que fan que les 
persones siguin més vulnerables al VIH. 

Cinquè.- Fer arribar aquest acord als organismes impulsors d’aquesta declaració . 

 
8888....7777).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA VIOLENCIAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA VIOLENCIAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA VIOLENCIAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA VIOLENCIA    
MACHISTA EN EL DEPORTE LOCALMACHISTA EN EL DEPORTE LOCALMACHISTA EN EL DEPORTE LOCALMACHISTA EN EL DEPORTE LOCAL

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

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que en tot cas, voleu fer un matís, perquè aquí sí que hi haurà 
intervencions a més a més,

Senyo Mur: Hi ha hagut una confusió en el vot, ens abstindrem en la següent moció, Alcalde.

Alcalde: Per tant en tot cas, la lectura final serà que s'aprova pel vot del PSC, i l'abstenció de la resta 
de Grups. Endavant senyora Secretària

8888....8888).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER RECLAMAR MESURESMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER RECLAMAR MESURESMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER RECLAMAR MESURESMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER RECLAMAR MESURES    
URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I ERRADICAR LA POBRESA ENERGÈTICAURGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I ERRADICAR LA POBRESA ENERGÈTICAURGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I ERRADICAR LA POBRESA ENERGÈTICAURGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I ERRADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveu  amb el vot favorable del Grup Municipal  del PSC-CP; i  l'abstenció  dels Grups Municipal 
CIU, ERC-AG-AM , C's i CpG-CUP-PA
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La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi econòmica que 
bona part de la societat està patint. Malauradament, aquesta tràgica situació que massa llars suporten 
i que tants col·lectius han denunciat, s'ha vist agreujada pels esdeveniments ocorreguts el passat 
dilluns, 14 de novembre, a la ciutat de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat 
per una espelma. Gas Natural li havia tallat el subministrament de la llum per l 'impagament dels rebuts 
de dos mesos. Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables que es poden 
evitar, simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els subministraments bàsics a les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Segons informa l'observatori de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de cada 10 dels incendis amb víctimes mortals que es 
produeixen a Catalunya tenen a veure amb la pobresa energètica. 

És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles famílies que no 
poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar de la pobresa. Però sens 
dubte, tota la càrrega no la poden assumir les administracions locals i els Serveis Socials Municipals. 
Aquesta no pot ser l'única solució a aquestes situacions tan dramàtiques que estan patint moltes llars. 
Cal el compromís real i ferm per part de la resta d'administracions, com són l'estatal i l'autonòmica i de 
les companyies subministradores, especialment les elèctriques, que vulneren la llei escudant-se en 
subterfugis administratius. 

A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional i la 
pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. Però no s'ha desplegat el reglament 
corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu el compliment per part de les companyies 
subministradores. S'han de prendre les mesures necessàries urgentment per aturar la situació de 
pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies més vulnerables. És del tot 
irresponsable i temerari, per part de la Generalitat, deixar passar un hivern més, sense resoldre 
aquesta problemàtica administrativa. 

Per tot l'exposat, el ple de l'Ajuntament de Granollers aprova moció següent en la qual insta al Govern 
de la Generalitat a: 

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

1. Aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 

2. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per combatre la pobresa 
energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici de les accions que contra la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va emprendre i que van tenir com a conseqüència la 
suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió 
residencial, per part del Tribunal Constitucional. 

3. Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses subministradores amb 
la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en 
situació de risc d'exclusió residencial. Fer públic a la pàgina web de la Generalitat, els acords i 
convenis signats així com, les aportacions de les empreses subministradores. 

4. Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de 
subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar 
Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona.

5. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i flexible de les 
acreditacions de la condició de risc d 'exclusió residencial. 6. Instar el Govern de la Generalitat a donar 
suport econòmic a les administracions locals per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin 
la ciutadania per estalviar en el consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació 
de mesures d'estalvi energètic a les llars en situació de pobresa energètica . 

7. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del Parlament 
Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita contra la pobresa davant de 
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l'augment de les despeses de les famílies. 

8. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació 
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del 
municipi que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat, i a les empreses 
subministradores. 

Alcalde: En aquest apartat sí que hi ha demanades intervencions, la senyora Oliver té la paraula, 

Senyora Oliver: Gràcies. Ens congratulem perquè hi hagi la voluntat d'eradicar la pobresa energètica, 
però en tot cas el nostre vot és una abstenció perquè entenem que és del tot insuficient aquesta moció 
en tant que hi ha, hi ha un rerefons de fer pilotes fora, quan entenem que s'exigeix a la Generalitat, i 
en tot cas entenem que hi ha coresponsabilitat per part de l'administració local, que aquí no està 
fitxada, és a dir, quan la Llei 24/2015 en el seu article número 6 obliga a les administracions públiques 
en la responsabilitat respecte als talls energètics, també s'ha d'incloure la responsabilitat de 
l'Ajuntament, en el punt número 3, quan exigim a la Generalitat un Conveni amb les empreses 
administradores d'energia, està molt clar que està bé exigir-li, però en tot cas igual que a Granollers es 
va signar un acord amb Sorea, perquè no fem un pas endavant en aquestes assumpcions de 
responsabilitats de fer més endavant un acord amb Estabanell com per exemple s'acaba de fer a Vic. 
I per tant apuntar també el número 2, fruit de la nostra abstenció en aquest "sense perjudici del punt 
número 2 respecte a les actuacions del Tribunal Constitucional", clar en això estem bàsicament en 
contra perquè entenem que justament el Tribunal Constitucional s'ha alineat absolutament amb 
aquestes empreses, com Gas Natural, que al nostre entendre, i així ho hem manifestat públicament, 
va ser la responsable de manera ineludible de la mort de la Rosa en aquesta darrera tragèdia 
succeïda a Reus. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si Ciutadans vol intervenir, no? Esquerra Republicana, si? Endavant,

Senyor El Homrani: De forma molt breu, crec que hi ha hagut una part de l'explicació que ja l'ha fet la 
Maria de la CUP, crec que estem parlant d'un drama, crec que estem parlant d'una situació que entre 
tots plegats hem de buscar el màxim de solucions, però sí que hem pensat que el moment actual en el 
qual presentar, després del que ha passat a Reus, en el qual el que hi ha hagut, clarament, ha sigut un 
incompliment de la Llei per part d'una subministradora, no hem compartit aquesta visió, i hem trobat a 
faltar això. Trobo molt bé que exigim a la Generalitat signar els convenis, i la Generalitat porta 15 
reunions, l'únic que no es pot signar amb ella mateixa. I tenim un problema, que hi ha hagut un 
Tribunal Constitucional que ha donat un cert marge a què les subministradores entenguin que poden 
jugar massa, aquí crec que entre tots plegats, hauríem d'apretar bastant, i especialment els que tenen 
més incidència entorn d'aquest Tribunal. Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies. No sé si Convergència i Unió vol intervenir? No? El senyor Terrades vol 
intervenir? Endavant

Senyor Terrades: Nosaltres hem presentat aquesta proposta de resolució, entre altres coses perquè 
considerem que els subministraments d'aigua, llum i gas són un dret, i que no poden estar situats a 
l'albor de la mercantilització d'aquests servis essencials. I la Llei de pobresa energètica, d'emergència 
habitacional i de pobresa energètica, que va ser recorreguda pel Govern Central, recordem-ho, davant 
del Tribunal Constitucional, sempre hi carreguem tota la responsabilitat al Tribunal Constitucional, el 
Tribunal Constitucional si el Govern de torn, en aquest cas el Govern Central no hagués recorregut 
aquesta llei, no hauria entrat en aquesta Llei, vostès saben que per llei automàticament ha de 
suspendre la Llei, i al cap de 5 mesos dictaminar si aixeca o no aquesta suspensió, cosa que ha fet en 
algunes altres lleis que també feien referencia als temes d 'habitatge.
I per tant, hi ha una Llei que en la part d'emergència, de pobresa energètica és absolutament vigent, hi 
ha interpretacions jurídiques diferents de si és d'aplicació immediata o no, i davant d'aquestes 
interpretacions diferents, que permeten a les companyies energètiques i gasifiques escapolir-se 
alguns hem demanat, hem trobat a faltar, sobretot l'administració local, que hi hagi un Reglament que 
deixi clarament i diàfan que és el que s'ha de fer. No em digui que no senyor Chakir El Homrani, 
perquè hi ha interpretacions jurídiques diferents i justament per evitar aquesta indefensió dels usuaris i 
també de l'administració local, nosaltres creiem que s'ha de fer un Reglament i per això ho exigim en 
el Govern, li demanem al Govern de la Generalitat, i la Moció si se la llegeixen bé doncs segueix 
manifestant la voluntat de seguir fent, seguir recolzant les polítiques municipals que en aquest cas 
s'estan fent en els termes de pobresa energètica, i que l'Ajuntament de Granollers també està fent, 
gràcies.

 

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

Alcalde: Moltes gràcies, obrim torn de precs, preguntes i interpel·lacions. Per part de la CUP, endavant 

Senyor Navarro: Tenim un prec referit al pàrquing de l'Hospital. El pàrquing de l'Hospital de Granollers 
és en aquests moments el més car de la ciutat, pel que sabem, donat que no som administració 
competent, el 31 de desembre finalitza el conveni de concessió del pàrquing, i atès que vostè senyor 
Alcalde té assignada entre les seves funcions la presidència del Patronat Fundació Privada Asil de 
Granollers, voldríem demanar-li que intervingui per tal que el que nosaltres entenem que és una 
anomalia i que perjudica la gent de la comarca que s'ha de desplaçar fins a l'Hospital, doncs es posi 
remei fent que a la propera licitació s'estableixi un preu màxim com a mínim igual als aparcaments 
municipals. Gràcies.
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Alcalde: Bé, evidentment l'Alcalde intervé i està donant la seva opinió en el Patronat, que és l'òrgan de 
debat, i en tot cas com Ajuntament fem alguna cosa més, que és recentment, ho saben vostès, 
acabem de licitar i d'adjudicar la construcció d'un aparcament gratuït just al costat d'aquest. Més 
preguntes? Per part de Ciutadans? Per part d'Esquerra Republicana? Convergència? Quedem a 
disposició de les persones que ens acompanyen, algú vol intervenir? Algú té alguna pregunta? Doncs 
aixequem la sessió.

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

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