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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    1111    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        31313131    de gener dede gener dede gener dede gener de     2017201720172017
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

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

Secretària general

Sra. Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Alcalde: Molt bona tarda a tots i a totes, donem inici al primer plenari del 2017, des del Grup 
d'Esquerra ens han dit que el Chakir vindrà una mica més tard, per tant comencem la sessió.
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Alcalde: Sobre l'acta hi ha alguna qüestió? No? Doncs la donem per aprovada.

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     20202020    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2016201620162016

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 20 de desembre de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents. 
 

Alcalde: Passem al punt número dos i tres,

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 SESSIONSCORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONSCORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONSCORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONSCORRESPONENTS ALS DIES    7777,,,,13131313,,,,    20202020    IIII27272727    DE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBRE    
DEDEDEDE    2016201620162016.

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

 Alcalde: Moltes gràcies, passem per tant a la Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics 
i Comunicació, punt número quatre, és donar compte d'una Resolució d'Alcaldia, en el que es fan dues 
delegacions en concret, de Joventut i Cooperació als regidors Alba Barnusell i Francesc Arolas, 
endavant senyora Secretària 

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

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA DE LESALCALDIA DE LESALCALDIA DE LESALCALDIA DE LES    
DELEGACIONS EN MATÈRIES DE JOVENTUT I COOPERACIÓ I SOLIDARITAT ALS REGIDORSDELEGACIONS EN MATÈRIES DE JOVENTUT I COOPERACIÓ I SOLIDARITAT ALS REGIDORSDELEGACIONS EN MATÈRIES DE JOVENTUT I COOPERACIÓ I SOLIDARITAT ALS REGIDORSDELEGACIONS EN MATÈRIES DE JOVENTUT I COOPERACIÓ I SOLIDARITAT ALS REGIDORS    
SRSSRSSRSSRS....    ALBA BARNUSELL ORTUÑO I FRANCESC AROLAS POUALBA BARNUSELL ORTUÑO I FRANCESC AROLAS POUALBA BARNUSELL ORTUÑO I FRANCESC AROLAS POUALBA BARNUSELL ORTUÑO I FRANCESC AROLAS POU ....

Primer.- Atès que el dia 23 de desembre de 2016, l'alcalde de Granollers ha dictat la Resolució 
número 2792/2016,relativa a la delegació en el Sr. Francesc Arolas Pou de l'àrea de Joventut i en la 
Sra. Alba Barnusell Ortuño de l'àrea de Cooperació i Solidaritat, així com a la modificació de la 
Resolució 530/15 de 13 de juny relativa a la delegació de l'exercici d'atribucions de l'alcalde en 
regidors de la corporació.

Segon.- Atès que els articles 6, 7 i 10 del Reglament Orgànic municipal, aquest últim en relació amb 
l'article 21, apartats 1 i 3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local i els articles 75, 75 
bis, i 75 ter de la mateixa Llei de Bases, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local regulen les funcions de l'alcalde, així com les 
competències delegables d'alcaldia. 

Tercer.- I d'acord amb l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, és procedent.
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    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMER. Donar compte al Ple de la Corporació de la Resolució d'Alcaldia núm. 2792/2016 de 23 de 
desembre, relativa a la modificació en la delegació de l'exercici d'atribucions de l'alcalde en diversos 
regidors de la Corporació la part dispositiva de la mateixa és la següent: 

"Primer. Delegar en el Sr. Francesc Arolas Pou l'àrea de Joventut amb efectes des del dia 1 de gener 
de 2017.

Segon.- Delegar en la Sra. Alba Barnusell Ortuño l'àrea de Cooperació i Solidaritat amb efectes des 
del dia 1 de gener de 2017.

Tercer.- Disposar que la Sra. Sílvia Rodríguez López quedi en qualitat de regidora de Ple de la 
Corporació, sense delegació de cap tipus, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017". 

SEGON.  Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

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

Alcalde: Bé, en tot cas, com ja és conegut per tots els membres del Consistori , i també pels ciutadans i 
ciutadanes de Granollers, perquè ho vam fer explícit, la senyora Sílvia Rodríguez ha demanat reduir la 
seva dedicació a l'Ajuntament per motius professionals. Ho hem fet, i amb aquests acords el que fem 
és remodelar el Govern i assignar les regidories de Joventut en el Francesc Arolas, i de Cooperació a 
l'Alba Barnusell.

I en tot cas sí que voldria aprofitar per agrair molt i molt la feina de la Sílvia Rodríguez, ha estat una 
regidora de Joventut i de Cooperació entregada, amb un treball fantàstic, els resultats els anirem 
veient amb el temps, i avui ja en veurem una mostra, tindrem ocasió d'escoltar com la Regidora 
presenta el Pla de Cooperació que ella mateixa amb el seu equip, ha anat generant. I alhora també fa 
poques setmanes, fa pocs dies, va haver també la primera reunió del Consell de Joventut, que era 
també un dels fruits de la seva feina. 

Insisteixo amb l'agraïment, i la Sílvia ja sap que si les seves condicions laborals li deixen més temps, 
té la porta oberta del Govern, per tant seguirà venint  a acompanyar-nos cada mes com a Regidora, 
però en tot cas les funcions que fins ara havia desenvolupat, com he comentat abans, han estat 
assignades al regidor Francesc Arolas i la regidora Alba Barnusell .

L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement

Alcalde: Aquí no hi ha votació, perquè és un donar compte, passem al punt número cinc, que és efecte 
de l'anterior acord,

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE DIFERENTS COMISSIONSPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE DIFERENTS COMISSIONSPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE DIFERENTS COMISSIONSPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE DIFERENTS COMISSIONS    
INFORMATIVES I LA DE DIFERENTS CONSELLS I ORGANISMESINFORMATIVES I LA DE DIFERENTS CONSELLS I ORGANISMESINFORMATIVES I LA DE DIFERENTS CONSELLS I ORGANISMESINFORMATIVES I LA DE DIFERENTS CONSELLS I ORGANISMES ....

Primer.- El dia 23 de desembre de 2016 l'alcalde de Granollers ha dictat la Resolució número 
2792/2016, relativa a la delegació en el Sr. Francesc Arolas Pou de l'àrea de Joventut i en la Sra. Alba 
Barnusell Ortuño de l'àrea de Cooperació i Solidaritat, atès que la regidora Sra. Sílvia Rodríguez 
López no pot continuar exercint aquesta dedicació a causa de circumstàncies personals .
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Segon.- La Sra. Sílvia Rodríguez López ha estat membre fins el dia 31 de desembre de 2016, en virtut 
de l'acord de Ple del dia 1 de juliol de 2015, de les següents Comissions informatives municipals : 

Comissió Informativa de l'àrea de projectes estratègics i comunicació; Comissió Informativa de l'àrea 
de serveis a la persona, en ambdues comissions com a membre titular; i de la Comissió Informativa de 
l'àrea d'acció comunitària i benestar,  actuant com a suplent.

Tercer.-  La Sra. Sílvia Rodríguez López ha actuat com a representant municipal davant les següents 
entitats i òrgans municipals fins el dia 31 de desembre de 2016, en virtut de l'acord de Ple del dia 1 de 
juliol de 2015:

Consell Municipal de Joventut; Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, actuant en ambdós 
organismes en qualitat de vicepresident; Comissió de Festa Major, com a vocal. També formant part 
del Consell Escolar de l'IES Carles Vallbona, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i de 
la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans.

Quart.- Atesa la impossibilitat de la regidora Sra. Sílvia Rodríguez López de seguir formant part 
d'aquelles comissions informatives i altres organismes és procedent modificar la composició de les 
Comissions Informatives així com la dels Consells i altres organismes, amb efectes des del dia 1 de 
gener de 2017 i designar nous membres per a totes elles.

Fonaments de Dret

I.- Atès allò que disposen els articles del 17 al 25 del Reglament Orgànic Municipal, les comissions 
informatives es constituiran per a l'estudi, l'informe o consulta dels assumptes que hagin d'ésser 
sotmesos a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d'aquest, així 
com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que exerceixin 
delegacions per delegació. 

II.- D'acord amb el que prescriu l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals en relació amb els estatuts o normes de funcionament dels diferents organismes 
o entitats en les quals l'Ajuntament s'hi troba representat, correspon al Ple la designació de la 
representació municipal.

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

PRIMER.- Modificar la composició de les Comissions Informatives de les àrees de projectes 
estratègics i comunicació, de serveis a la persona i d'acció comunitària i benestar, així com la dels 
Consells i altres organismes de les quals ha format part la regidora Sra. Sílvia Rodríguez López fins el 
dia 31 de desembre de 2016.

SEGON.- Designar, amb efectes 1 de gener de 2017, com a membres de les Comissions Informatives 
als regidors següents: 

- Sr. Albert Camps i Giró: Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona.
- Sr. Juan Manuel Segovia Ramos: Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar.
- Sr. Rudy Benza Alegria: Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació

TERCER.- Designar, amb efectes 1 de gener de 2017, com a membres d'altres Consells i organismes 
a les següent persones:

- Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat: Sra. Alba Barnusell Ortuño, en qualitat de 
vicepresident.
- Fons Català de Cooperació al desenvolupament; i Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans: Sra. 
Alba Barnusell Ortuño. 
- Consell Municipal de Joventut: Sr. Francesc Arolas Pou.
- Comissió de Festa Major: Sra. Vanessa Jiménez Cano.
- Consell Escolar IES Carles Vallbona:  Sra. Liboria Luna Márquez.

QUART.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d 'anuncis municipal. 
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Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació.

S'aprova per MAJORIA ABSOLUTA, amb 21 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), CIU 
(3), C's (2), CpG-CUP-PA (2) i PP (1); i 2 abstencions  del Grup Municipal , ERC-AG-AM (2)

Alcalde: Passem al punt número 6, en aquest cas es tracta de modificar l'assignació i dedicació del 
regidor Francesc Arolas i Pou, endavant,

6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR L ''''ASSIGNACIÓ DE DEDICACIÓ AL REGIDOR SENYORASSIGNACIÓ DE DEDICACIÓ AL REGIDOR SENYORASSIGNACIÓ DE DEDICACIÓ AL REGIDOR SENYORASSIGNACIÓ DE DEDICACIÓ AL REGIDOR SENYOR    
FRANCESC AROLAS POU PER LES ATRIBUCIONS DELEGADESFRANCESC AROLAS POU PER LES ATRIBUCIONS DELEGADESFRANCESC AROLAS POU PER LES ATRIBUCIONS DELEGADESFRANCESC AROLAS POU PER LES ATRIBUCIONS DELEGADES ....

Primer.- El dia 23 de desembre de 2016 l'alcalde de Granollers ha dictat la Resolució número 
2792/2016, relativa a la delegació en el Sr. Francesc Arolas Pou de l'àrea de Joventut i en la Sra. Alba 
Barnusell Ortuño de l'àrea de Cooperació i Solidaritat, atès que la regidora Sra. Sílvia Rodríguez 
López no pot continuar exercint aquesta dedicació a causa de circumstàncies personals .

Segon.-  El Sr. Francesc Arolas Pou exerceix el seu càrrec actualment amb un 50% de dedicació 
parcial en virtut de la Resolució d'alcaldia número 533/15, de 13 de juny, ratificada per acord de Ple 
del següent dia 1 de juliol de 2015. 

Tercer.- La Sra. Sílvia Rodríguez López ha exercit el seu càrrec fins el dia 31 de desembre de 2016 
amb un  25% de dedicació parcial en virtut de la Resolució d'alcaldia número 533/15, de 13 de juny, 
ratificada per acord de Ple del següent dia 1 de juliol de 2015.  

Quart..- Atesa la modificació de la delegació de les atribucions d'alcaldia per a aquells regidors, és 
procedent assignar, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017, al Sr. Francesc Arolas Pou el 25% 
de dedicació més corresponent a la regidora Sra. Sílvia Rodríguez López, el qual s'afegirà al 50% de 
dedicació parcial que el dit regidor ve exercint en l 'actualitat en les seves atribucions delegades.

Cinquè.- Atès allò manifestat als anteriors fets, és procedent modificar els punts 4 i 10 de l'acord de 
Ple del dia 1 de juliol de 2015, relatius a la determinació dels electes que exerciran el càrrec en règim 
de dedicació exclusiva o parcial i a la determinació del seu sistema retributiu , respectivament. 

Sisè.- En conseqüència, referent al punt 4 de l'acord, és procedent assignar al regidor Sr. Francesc 
Arolas Pou, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017, un total del 75% de dedicació parcial per a 
les seves atribucions delegades, mantenint la Sra. Rodríguez com a regidora de Ple, sense delegació 
de cap tipus. 

Setè.- Atès que al punt 10 de l'acord esmentat el Ple va aprovar les retribucions corresponents a les 
dedicacions exclusives i parcials dels càrrecs electes amb els següents imports : 

Dedicació parcial (50%) 23.335,76€ bruts anuals
Dedicació parcial (25%)          11.667,88€ bruts anuals

En base al 75% de dedicació parcial, procedeix establir per al regidor Sr. Francesc Arolas Pou una 
retribució anual bruta per import de 35.353,71 euros; tot amb efectes del dia 1 de gener de 2017.

Als anteriors antecedents, són d'aplicació els següents
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Fonaments de dret:

I. Els articles 6 i 7 del Reglament Orgànic municipal, relatius a l'organització municipal i les funcions 
de l'alcalde, respectivament. 

II.- L'article 10, apartat 2n., del Reglament orgànic municipal en relació amb l'article 21, apartats 1 i 3 
de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, sobre competències delegables de l'Alcaldia

III.- L'article 16 del Reglament Orgànic municipal, en relació amb els articles 123 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, de Bases de Règim Local i 22.2 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre relatius a les 
atribucions del Ple.

IV.- Els articles 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, modificada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, sobre el 
règim retributiu dels membres de les entitats locals .

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

PRIMER.- Assignar al regidor Sr. Francesc Arolas Pou, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017, 
una dedicació del 75% per a les seves atribucions delegades en base a l'acord de Ple del dia 1 de 
juliol de 2015, així com a la Resolució d'alcaldia número 2792/16, de 23 de desembre, establint 
d'acord al nou percentatge de dedicació una retribució anual bruta per import de 35.353,71 euros.

SEGON.- Deixar sense efecte l'assignació mensual corresponent a la regidora Sra. Sílvia Rodríguez 
López, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017, d'acord amb el contingut de la Resolució 
d'alcaldia número 2792/16, de 23 de desembre.

TERCER.- Sol·licitar al servei de Recursos Humans que realitzi els tràmits necessaris davant la 
Seguretat Social, per tal de donar de baixa a la Sra. Rodríguez i faci les modificacions corresponents 
en la retribució mensual del Sr. Arolas, com a conseqüència de l'assignació del 75% de dedicació 
parcial per a totes les seves funcions delegades.

QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis municipal. 
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí tampoc hi ha petició de paraules, i alhora segueix sent el desencadenant 
el punt número quatre. Sí que hi ha demanada votació.

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

Alcalde: Passem al punt número set, que també té a veure amb el punt número quatre, i en aquest cas 
és l'aprovació pel Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers  2017 2020, endavant,

S'incorpora a la sessió el regidor senyor Chakir El Homrani i Lesfar
 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ    
MUNICIPAL DE GRANOLLERSMUNICIPAL DE GRANOLLERSMUNICIPAL DE GRANOLLERSMUNICIPAL DE GRANOLLERS     2017201720172017----2020202020202020

1. El Ple de l'Ajuntament del dia 27 de setembre de 2011, va prendre l'acord següent:

"Primer.- Aprovar inicialment el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers  (2011-2015).
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Segon.- Sotmetre l'acord precedent a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l 'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Tercer.- Acordar que, si transcorre el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers 
(2011-2015) i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona."

2. E·l Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers  2011-2015 va ser publicat en el BOPB de 23 
de desembre de 201.

3. En el Programa d'Acció Municipal 2015-2019, dins l'actuació "Continuar destinant l'1% dels 
ingressos propis a cooperació i desenvolupament del Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament", hi ha l'acció 6, Actualització del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament .

4. El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell informa favorablement de 
l'aprovació inicial de Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers 2017-2020, atès que s'ha fet 
amb la participació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, d'acord amb el calendari i 
actuacions següents

4.1. S'ha fet la revisió del Pla Director de Cooperació Municipal  2011-2015.

-En el Ple del CMCS de 3 de desembre de 2015 es va anunciar la revisió del PDCM.
-En el Ple del CMCS de 25 de gener de 2016, des de la regidoria es va informar que internament 
s'havia fet revisió sobre l'estat de realització del PDCM 2011-2015.
-Amb la tramesa de la convocatòria del Ple del CMCS de 15 de febrer de 2016, es va enviar 
l'esborrany de revisió del PDCM 2011-2015. En la sessió, es va explicar la revisió i es va acordar la 
data de la 1

a
 sessió de treball (12 de març).

4.2. S'ha fet el procés d'actualització de les accions contingudes en els eixos de treball perquè 
esdevingui el Pla Director de Cooperació Municipal  2017-2020.

-Dissabte, 12 de març de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. 1
a
 sessió de treball del 

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.  S'incorporen els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, de Nacions Unides, a la discussió de com a de ser la cooperació que ve i s'analitzen les 
accions pendents del Pla 2011-2015.
-Dijous, 12 de maig de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Ple del CMCS en què es dóna 
compte de la sessió de treball de 12 de març i s'acorda que la propera sessió de treball serà entre 
setmana, durant el mes de juny.
-Dijous, 16 de juny de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. 2

a
 sessió de treball del Consell 

Municipal de Cooperació i Solidaritat. En dos grups de treball, es fan propostes d'actuacions per als 
eixos de treball.
-Dijous, 8 de setembre de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Ple del CMCS on s'informa 
que es traslladarà l'esborrany als grups municipals.
-Dijous, 22 de desembre de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Ple del CMCS on 
s'informa que en la darrera comissió informativa de l'àrea de Projectes Estratègics i Comunicació s'ha 
lliurat l'actualització del Pla Director als grups municipals i que de la intenció és dur-la a aprovació en 
el Ple ordinari de ggener de 2017. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

----L'article 123 c), de la Ley 57/03, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, publicada en el BOE de 17 de desembre de 2003, que indica com a atribuciones de Pleno, la 
regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana .

----L'article 201.2, del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
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179/1995, de 13 de juny.

----El Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord de Ple del dia 18 de març de 2004, publicat 
íntegrament en el BOP núm. 86 de 9 d’abril de 2004, i l’aprovació definitiva del qual es va esdevenir 
amb la publicació d'edicte en el BOP número 138, del dia 9 de juny de 2004.

    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 el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers  (2017-2020).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre l'acord precedent a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l 'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Acordar que, si transcorre el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers 
(2017-2020) i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona."

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

Alcalde: Moltes gràcies, la regidora Sílvia Rodríguez farà la presentació, atès que ha estat ella qui ha 
treballat aquest tema durant el seu any i mig de Regidora titular d'aquest àmbit. 

Senyora Rodriguez: Bé, moltes gràcies Alcalde, bona tarda a tots i a totes, avui presentem el nou Pla 
Director de Cooperació Municipal, abans d'endinsar-me a explicar els canvis del mateix, m'agradaria 
agrair la feina a totes les persones que han participat en la redacció d'aquest Pla i que han aportat la 
seva visió en les diferents sessions de treball que hem fet, per tal de debatre i millorar-lo. Gràcies a 
les entitats del Consell de Cooperació per la seva implicació, i gràcies als Grups Municipals que 
també han fet les seves aportacions, sobretot també agrair al tècnic de cooperació Joan Carles Cusell, 
per la bona feina que ha fet al llarg d'aquests mesos.
 
Al setembre de 2011 es va aprovar el primer Pla Director de Cooperació Municipal, elaborat de forma 
participativa durant la legislatura 2007 2011, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. A 
partir de llavors s'han anat implementant les diferents accions del mateix. A començament d'aquesta 
nova legislatura es va anunciar la revisió i valoració d'aquest Pla, com a pas previ a l'inici de la 
redacció del nou. S'han tingut en compte, doncs, que aquest primer Pla Director es va redactar en un 
moment de crisi econòmica, i aquesta va ser una de les causes de què moltes accions no es 
poguessin dur a terme. Així doncs i partint d'aquests continguts no realitzats, es van començar a fer 
les sessions participatives a través del Consell de la Cooperació, fins a arribar al Pla que presentem 
avui. Aquest pla es durà a terme durant quatre anys, de 2017 a 2021, per tal de fer aquesta redacció 
s'han tingut en compte diferents aspectes, com per exemple els objectius del mil·lenni, que és una 
agenda social definida per les Nacions Unides. I les situacions d'emergència que hem viscut en 
aquests últims anys, com per exemple la crisi de refugiats.
 
L'actual Pla Director s'estructura en quatre eixos, que explicare a continuació breument, remarcant els 
punts més importants. El primer parla de la millora la de la qualitat de la cooperació existent entre les 
entitats i el Consell, aquest eix és el més ampli de tots i es divideix en quatre sub eixos, en el primer 
parlem del manteniment de la convocatòria de subvencions i de l'actualització de les bases de la 
convocatòria per tal de, entre altres, potenciar projectes conjunts entre entitats del Consell i de fora del 
Consell, també es parla de les temàtiques que es prioritzen en els projectes, com són la cultura de 
pau, l'equitat de gènere, el suport de governança i desenvolupament local, projectes en educació, en 
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sanejament i en drets humans. Una de les coses que ja hem començat a implantar és millorar i 
augmentar la visibilitat dels projectes, fer les presentacions dels mateixos de manera pública, per tal 
que tothom tingui accés a conèixer el que fan les entitats de la ciutat. En el segon sub eix es troba un 
dels punts forts d'aquest Pla, volem elaborar un programa de sensibilització i formació de la 
ciutadania, amb la participació, com no, de les entitats. En aquest programa volem implicar tant a les 
entitats com als diferents departaments de l'Ajuntament. I també incidir en el treball amb joves. És 
molt important coordinar-nos també amb les escoles, ja que l'educació dels més petits en temes de 
cooperació és primordial. En el tercer sub eix, parlem de continuar, mantenir i recolzar els diferents 
projectes a través del Fons Català de Cooperació, que fa una gran tasca en aquest àmbit, a més 
considerem que hem de repensar les accions a les actuacions a seguir els casos d'emergència social. 
I en el quart i últim dels sub eixos, parlem del foment de la col·laboració entre les  entitats de la ciutat i 
de la potenciació de Can Jonch , com a espai obert a entitats en temes de pau i cooperació. 

En l'eix B, parlem de la cooperació des de la institució local, també està subdividit en dos sub eixos, i 
es parla la cooperació directa, on apostem per una cooperació preferentment tècnica i on volem 
fomentar també la participació de les entitats i la ciutadania. Es vol articular els projectes de 
cooperació directa i indirecta, i establir relacions de cooperació amb ciutats i municipis d'on provenen 
els habitants de Granollers.

A l'eix C, parlem de cooperació de ciutat i amb altres agents dels municipis . Està subdividit en tres sub 
eixos, i parlem del model de cooperació de ciutat i de la projecció exterior que vol tenir la ciutat de 
Granollers, parlem de la creació d'una taula tècnica, on siguin presents diferents departaments de 
l'Ajuntament de Granollers, per tal de tractar temes de cooperació, ja siguin temes inclosos en el 
programa de sensibilització, o d'altres com pot ser la crisi dels refugiats , i de fet, aquesta taula ja es va 
convocar. Es planteja també fer la cooperació horitzontal, intercanvis amb altres ajuntaments, i 
treballar amb institucions d'àmbit supramunicipal, com pot ser el Consell Comarcal, la Diputació.
 
I per últim, l'eix D, parlem de la revisió i l'adequació dels instruments per dur a terme aquest Pla 
Director, es vol potenciar el Consell Municipal de Cooperació, i revisar els seus estatuts, que són de 
l'any 1995. També volem millorar en comunicació, incrementant la informació i la difusió de les 
activitats relacionades en cooperació i sensibilització, ja sigui dins de l'Ajuntament, com a la 
ciutadania. I per últim es remarca també el compromís de portar l'u per cent del pressupost municipal 
a la Regidoria de Cooperació, i també en aquest aspecte ja es va aprovar el pressupost i complíem 
també aquest requisit. Així doncs avui aprovem un Pla amb moltes mirades i moltes accions per fer, 
animem a les entitats de cooperació i als ciutadans i a les ciutadanes de Granollers a participar , i a dur 
a terme amb nosaltres aquest Pla que hem redactat conjuntament. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, en aquest apartat sí que hi ha petició de paraules. No sé si per part del Partit 
Popular, per part de la CUP, tampoc? Per part de Ciutadans? Per part d'Esquerra, sí? Endavant,

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. En tot cas de forma breu, per manifestar el nostre total suport, 
diguem-ne al Pla Director de Cooperació. Hem vist que és un Pla nou, que intenta expandir-se, que 
intenta treballar en xarxa amb les ciutats i poblacions veïnes , i això ho trobem molt positiu. Vigilin quan 
revisin el funcionament del Consell de Cooperació, perquè aquest és dels que funciona, deixin que 
continuï funcionant, aquest és dels que va bé, dels que mai ens hem queixat de la seva manera de 
funcionar. I en quant a l'execució hem analitzat que l'execució del Pla fins ara ha estat, si més no, 
normal, no podem dir que s'hagi executat amb excel·lència, i tampoc que hagi sigut un desastre, per 
tant en aquí sí que entenem que hem de fer una mica d'èmfasi en què, ara que som una mica més 
ambiciosos, no ens quedem a mig camí, realment hi ha uns percentatges d'execució que es queden 
molt en el cinquanta per cent, per ser generós, i amb un promig, entenem que en un Pla de cooperació 
nou, i amb una perspectiva com la que ens han posat a sobre la taula, hauríem de procurar entre tots 
plegats, òbviament, nosaltres també ajudarem que això sigui possible a què aquest percentatge 
d'execució de totes les accions que s'hi detallen, sigui molt més alt, que realment s'hagi pogut, 
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diguem, que s'hagin pogut desenvolupar aquest Pla Director de Cooperació amb èxit total. Res més, 
gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Convergència. Si? Endavant,

Senyora Llonch: Bé gràcies, a nosaltres des del nostre Grup també volem mostrar el nostre suport al 
Pla de Cooperació Local, i més enllà d'això, i sense entrar a valorar el contingut, sí que volíem posar 
en relleu que creiem doncs que el procés que s'ha seguit per dur-lo a terme és positiu, i recull una 
mica la petició de participació que nosaltres molts cops sol·licitem doncs en altres plans o grans 
acords. Més enllà de què creiem que és un bon exemple en la seva elaboració, creiem doncs que 
també posa en relleu el bon funcionament del Consell, com ja s'ha comentat, i en aquest sentit 
demanaríem o ens agradaria que la resta de consells i la resta de grans acords de ciutat doncs 
seguissin la línia que s'ha seguit per elaborar aquest.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si la Regidora vol intervenir?

Senyora Rodríguez: Bé, simplement doncs agrair doncs totes aquestes paraules, i realment amb 
moltes ganes que aquest Pla doncs es pugui dur a terme. 

Alcalde: Moltes gràcies, és el moment de la votació,

S'aprova per  MAJORIA ABSOLUTA, amb 22 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), 
CIU (3), ERC-AG-AM (3), C's (2),  i PP (1); i 2 abstencions del Grup Municipal CpG-CUP-PA (2)

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, punt vuit, es proposa una 
modificació de plantilla i relació de llocs de treball de l 'Ajuntament, 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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ    1111////2017201720172017    DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DEDE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DEDE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DEDE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE    
LLOCS DE TREBALL DE LLLOCS DE TREBALL DE LLLOCS DE TREBALL DE LLLOCS DE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB EFECTES    1111    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    
2017201720172017
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L'Ajuntament en Ple de data 29 de novembre de 2016 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i 
relació de llocs de treball per a l 'any 2016.

Per necessitats de l'organització i d'acord amb la facultat que atorga l'article 72  del Real Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic "En el marc de les seves competències d’autoorganització, les administracions 
públiques estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la 
promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions" i de conformitat amb el que preveu 
aquest capítol. l'article 69  que diu: "1. La planificació dels recursos humans a les administracions 
públiques té com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de 
l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels 
seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat .
2. Les administracions públiques poden aprovar plans per a l’ordenació dels seus recursos humans, 
que incloguin, entre altres, algunes de les mesures següents:
a) Anàlisis de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre 
d’efectius com dels perfils professionals o nivells de qualificació d’aquests .
b) Previsions sobre els sistemes d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de 
treball....."   es proposa la modificació següent:

1) Crear la següent plaça :

Ens Escala Subescala Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT EV EVENTUALS C1 EV Personal de suport grup municipal

2) Crear el següent lloc de treball : 

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell  
català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu(
cossos)

Jornada

Personal de suport 

grup municipal 

Convergència i Unió ( 

CIU )

A1 1210 C2/C1 359 C LD EV EV JC

Vist allò que preveu l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  de Bases del Règim Local, pel que 
fa al número de llocs de treball que poden ser ocupats per personal eventual en municipis amb 
població superior a 50.000  i no superior a 75.000, que poden ser fins a un màxim de la meitat dels 
regidors de que disposi la corporació i atenent que existeixen actualment en la plantilla 8 llocs de 
personal eventual. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb els articles 12, 69 i 72 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

D'acord amb allò que disposa l'article 9, 10, 27, 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals .

L'article 282 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

L'article 22.2i) i 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.

En compliment de l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per l'any 2016, prorrogada d'acord amb l'article 134.4 de la Constitució Espanyola.
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D'acord amb l'informe emès per la Cap de Servei de Recursos Humans

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar  la modificació 1/2017  de la plantilla amb efectes del dia 1 de febrer de 2017 amb el 
detall següent:

CrearCrearCrearCrear la plaça de Personal de suport grup municipal 
Ens: Ajuntament
Règim:  Personal Eventual 
Grup : C1
Vacant

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar la modificació 1/2017 de la Relació de Llocs de Treball amb efectes del dia1 de febrer 
de 2017  amb el detall següent:

CrearCrearCrearCrear    1 lloc de treball de Personal de grup municipal Convergència i Unió  (CIU) 
Enquadrament orgànic: Àrea 1
Classificació professional : C1/C2
Núm. Fitxa: 359
Nivell de català: C
Forma de provisió: Lliure designació (LD)
Règim: Personal eventual (EV)
Col·lectiu/cossos: Personal eventual (EV)
Jornada: Jornada completa (JC)

SegonSegonSegonSegon....    Publicar al Butlletí Oficial de la Província aquesta modificació   

Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació,

S'aprova per  UNANIMITAT

 

Alcalde: Per tant passaríem al següent punt, que és ratificar un Decret d'Alcaldia en vers una 
modificació puntual, que afecta la senyora Maria del Mar Sánchez, endavant,

9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....    EEEE----113113113113////2017201720172017    
RELATIVA A MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA SRARELATIVA A MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA SRARELATIVA A MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA SRARELATIVA A MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA SRA....    
MARIA DEL MAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ DONANTMARIA DEL MAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ DONANTMARIA DEL MAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ DONANTMARIA DEL MAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ DONANT----LA DE BAIXA EN DATALA DE BAIXA EN DATALA DE BAIXA EN DATALA DE BAIXA EN DATA    21212121////12121212////2016201620162016    IIII    
RESTABLINT LRESTABLINT LRESTABLINT LRESTABLINT L ''''ALTA EN DATAALTA EN DATAALTA EN DATAALTA EN DATA     23232323////12121212////2016201620162016    AL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIALAL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIALAL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIALAL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL ....

Atès que en data 21 de desembre de 2016 es va aprovar la resolució d'alcaldia núm.     E-113/2017 
relativa a modificar el règim de dedicació exclusiva de la regidora Sra. Maria del Mar Sánchez 
Martínez donant-la de baixa en data 21/12/2016 i restablint l'alta en data 23/12/2016 al règim de la 
Seguretat Social.

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova la ratificació d'aquesta resolució en 
la propera sessió plenària que se celebri, d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d'abril que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya .

Atès l'informe emès pel Director dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Granollers, núm 15/2016, del 
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dia 21 de desembre de 2016 que s'adjunta a l'expedient i que en la seva part de conclusió es diu:
""""PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    En la meva opinió és procedent modificar la dedicació exclusiva, per motius laborals, de 
la Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez donant-la de baixa en el règim de la seguretat social amb 
efectes 21 de desembre de 2016, i fer la liquidació corresponent en la forma establerta d'acord amb 
l'article 84 del Reglament Orgànic Municipal i restablir, en les mateixes condicions de la Resolució 
núm. 533/2015, de 13 de juny, el règim de dedicació exclusiva en data 23 de desembre de 2016 
que tenia la  regidora Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez amb la seva ratificació en la propera 
sessió plenària que se celebri."

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril que aprova el text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l 'administració local.

Article 84 del Reglament Orgànic Municipal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Ratificar la resolució d'alcaldia núm.     E-113/2017 relativa a modificar el règim de dedicació 
exclusiva de la regidora Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez donant-la de baixa en data 21/12/2016 i 
restablint l'alta en data 23/12/2016 al règim de la Seguretat Social, que disosa:

"Primer.- Modificar la dedicació exclusiva de la Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez, per motius laborals i 
de máxima urgencia, ja que no pot ser acordada pel Ple, donant-la de baixa en el règim de la seguretat social 
amb efectes 21 de desembre de 2016, de la regidora Maria del Mar Sánchez Martínez. Fer la liquidació 
corresponent en la forma establerta d'acord amb l'article 84 del Reglament Orgànic Municipal.
Segon.- Restablir, en les mateixes condicions de la Resolució núm. 533/2015, de 13 de juny, el règim de 
dedicació exclusiva en data 23 de desembre de 2016 que tenia la regidora Sra. Maria del Mar Sánchez 
Martínez.
Tercer.- Deduir el dia 22 de desembre de 2016 de la nòmina del mes de gener de 2017, ja que, en el moment 
de tramitar aquesta resolució, la nòmina del mes de desembre estava aprovada.
Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que se celebri."

Alcalde: Alcalde: No hi ha anunciades intervencions, sí votació, 

S'aprova per  MAJORIA ABSOLUTA, amb 16 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), C's 
(2),  i PP (1); i 8 abstencions dels Grups Municipals CIU (3),  ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2).

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número deu, es tracta 
d'aprovar les tarifes del pàrquing soterrat, o soterrani, ubicat al carrer Conestable de Portugal, 
endavant senyora Secretària,

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

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES TARIFES  CORRESPONENTS A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES TARIFES  CORRESPONENTS A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES TARIFES  CORRESPONENTS A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES TARIFES  CORRESPONENTS A LA CONCESSIÓ    
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MUNICIPAL D’APARCAMENT SOTERRAT UBICAT  AL CARRER CONESTABLE DE PORTUGALMUNICIPAL D’APARCAMENT SOTERRAT UBICAT  AL CARRER CONESTABLE DE PORTUGALMUNICIPAL D’APARCAMENT SOTERRAT UBICAT  AL CARRER CONESTABLE DE PORTUGALMUNICIPAL D’APARCAMENT SOTERRAT UBICAT  AL CARRER CONESTABLE DE PORTUGAL    
ENTRE ELS CARRERS PALAUDÀRIES I SANT JOSEP DE CALASANÇ ADJUDICADA AENTRE ELS CARRERS PALAUDÀRIES I SANT JOSEP DE CALASANÇ ADJUDICADA AENTRE ELS CARRERS PALAUDÀRIES I SANT JOSEP DE CALASANÇ ADJUDICADA AENTRE ELS CARRERS PALAUDÀRIES I SANT JOSEP DE CALASANÇ ADJUDICADA A    
L’EMPRESA PARKING CORONA SL’EMPRESA PARKING CORONA SL’EMPRESA PARKING CORONA SL’EMPRESA PARKING CORONA S ....    LLLL....

L’empresa Parking Corona S.L. és titular de la concessió administrativa de l’explotació de 
l’aparcament soterrat ubicat al C/Conestable de Portugal entre els carrers Palaudàries i Sant Josep de 
Calasanç de Granollers, que va entrar en funcionament el març de 2004.

En data 3 d’agost de 2016, Parking Corona S.L. presenta sol·licitud d’autorització per tal d’augmentar 
les tarifes aprovades en sessió de Junta de Govern de 27 de desembre de 2010 pel període 1 de 
gener a 31 de desembre de 2011.

Des d’aquella data l’empresa no ha realitzat cap altre sol·licitud d’actualització de tarifes de manera 
que les que estan en vigor són les mateixes que la Junta de Govern Local va aprovar fins a 31 de 
desembre de 2011:

0,0433 €/min els primers 10 minuts;�

0,0379 €/min a partir del minut 11, amb arrodoniment en tots els casos al cèntim múltiple de 5 �

inferior;
Preu per hora resultant: 2,30 €�

La sol·licitud de Parking Corona S.L. s’ajusta a la clàusula 25 del Plec de condicions que regeix la 
concessió, on es regula que l’empresa pot sol·licitar i presentar una proposta raonada de revisió de 
tarifes anualment,  per als successius al primer any de vigència del contracte en el que les tarifes 
seran les aprovades per l'Ajuntament a partir de l'oferta del concessionari i que s'incrementaran 
respecte a les vigents l'any anterior mitjançant un percentatge equivalent al valor anual de l 'IPC.

No li és d’aplicació el nou règim jurídic de revisió de preus creat com a conseqüència de la Disposició 
Addicional 88 

ena
 de la llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos Generals de l’Estat de l’any 

2014, de desindexació respecte als índexs generals de contractes del sector públic i la Llei 2/2015, de 
30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, en tractar-se d’un contracte inclòs en l’àmbit 
d’aplicació del TRLCSP, iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquestes i del Reial decret que 
desenvolupi la Llei 2/2015. En aquest cas el contracte es regeix pel règim de revisió de preus 
establerts en els seus Plecs. però no s’ajusta al càlcul de la variació que segons la mateixa clàusula 
25 ha d’anar en relació directa amb la variació de l’IPC del període. 

L’increment sol·licitat pel concessionari no s’ajusta al resultant d’aplicar l’Índex de preus de consum 
(IPC) corresponent al període transcorregut des de la darrera modificació, com determina la clàusula 
25 dels Plecs de condicions del contracte. 

La variació de l’IPC a Catalunya, entre el gener de l’any 2012 i el mes de desembre del  2016, última 
dada disponible, ha estat del 6.4 per cent, segons les dades facilitades per el Instituto Nacional de 
Estadística i en canvi l’empresa sol·licita actualitzar la tarifa de 2,3 a 2,7 €/hora, el que representa un 
17,4% d’augment, tot i que a la seva sol·licitud es quantifica erròniament en un 14,4% d’increment. En 
tot cas, com s’ha exposat, segons el Plec de condicions correspon aplicar un augment del  6.4%.

S'incorpora a l'expedient quadre de revisió de les tarifes. 

Les tarifes de l’aparcament del carrer  Conestable de Portugal entre els carrers Palaudàries i Sant 
Josep de Calassanç, a aplicar  per part de l’empresa concessionària Pàrking Corona S.L. a partir de la 
data d’aprovació de les tarifes per part del Ple de l’Ajuntament i fins a nova modificació, si és 
procedent, segons el detall següent:

0,0461 €/min els primers 10 minutso
0,0403 €/min a partir del minut 11, amb arrodoniment en tots els casos al cèntim múltiple o
de 5 inferior;
Preu hora: 2,45 €/ho

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret
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Clàusula 25 dels Plecs de condicions administratives que regeixen la concessió , relativa a les tarifes.

Article 251 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, 
actividades y servicios de los entes locales .

Articles 7 i 219 del RD 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic

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

PrimerPrimerPrimerPrimer---- Aprovar les noves tarifes a aplicar per Parking Corona S.L. a  la  seva  concessió  municipal  
de  l’ aparcament soterrat ubicat al C/Conestable de Portugal entre els C/Palaudàries i Sant Josep de 
Calasanç de Granollers, a partir de la data d'aprovació del present acord, segons el detall següent: 

0,0461 €/min els primers 10 minuts�

0,0403 €/min a partir del minut 11, amb arrodoniment en tots els casos al cèntim �

múltiple de 5 inferior;
Preu hora: 2,45 €/h�

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a  Parking Corona SL 

Alcalde: Molt bé, aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha demanada votació,

S'aprova per MAJORIA ABSOLUTA, amb 19 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13),  
ERC-AG-AM (3), C's (2),  i PP (1); i 5 abstencions dels Grups Municipals CIU (3), i CpG-CUP-PA (2)
 

Alcalde: Passem al punt número onze, en què s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la 
Xarxa de Municipis LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat efectiva, sexual i de gènere, endavant 
senyora Secretària,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ADHESIÓ DE LADHESIÓ DE LADHESIÓ DE LADHESIÓ DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBIGRANOLLERS A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBIGRANOLLERS A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBIGRANOLLERS A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI    ((((POBLES I CIUTATS PER LA DIVERSITATPOBLES I CIUTATS PER LA DIVERSITATPOBLES I CIUTATS PER LA DIVERSITATPOBLES I CIUTATS PER LA DIVERSITAT    
AFECTIVAAFECTIVAAFECTIVAAFECTIVA,,,,    SEXUAL I DE GÈNERESEXUAL I DE GÈNERESEXUAL I DE GÈNERESEXUAL I DE GÈNERE ))))

1.- El 28 de juny de 2016 es va presentar públicament la Xarxa de Municipis de LGTBI, pobles i cutats 
per la diversitat afectiva, sexual i de Gènere, a Cerdanyola del Vallès, a iniciativa de diversos 
ajuntaments de Catalunya compromesos amb el desplegament de polítiques de defensa dels drets de 
les persones, lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), i amb la voluntat 
d'obrir-se a altres ajuntaments per crear sinergies i sumar esforços en aquesta tasca.

2.- El 30 de setembre l'Ajuntament de Granollers va ser convidat a la reunió de la Xarxa que es va 
celebrar a Terrassa, on es va aprovar el document marc de constitució de la Xarxa i el model 
d'adhesió formal dels ens locals a la Xarxa de Municipis LGTBI .

3.- La Xarxa de Municipis LGBTI és una iniciativa de diversos Ajuntament catalans amb l’objectiu de 
coordinar les seves accions en aquesta matèria i fer efectiu el compliment de la llei 11/2014, de 10 
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d’octubre de 2014 de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació 
de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

Els objectius de la Xarxa sónEls objectius de la Xarxa sónEls objectius de la Xarxa sónEls objectius de la Xarxa són ,,,,
Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin:
• El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i 
sexuals.
• La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat .
• La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i
la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió .
• La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la comunitat
lgtbi.

Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI :
• Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals .
• Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI 
en l’àmbit municipal.
• Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de govern en el 
desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat afectiva- sexual.
• Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els municipis 
integrants de la Xarxa.
• Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera mancomunada.
• Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball .
• Difonen informació rellevant vinculada amb la temàtica.

Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva de gènere i la 
diversitat lgtbi en les seves fases i els diversos àmbits competencials :
• Formant al personal dels ajuntaments en la temàtica LGTBI.
• Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en funció de la realitat 
municipal específica (taules de treball, consells, plans o programes).

D'acord amb l'informe favorable de l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers en la Xarxa de Municipis 
LGTBI.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l 'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia estableix: 

Article 3. Àmbit d’aplicació i garantia de compliment 
La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions 
per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius .

Article 5. Clàusula general antidiscriminatòria
Les administracions públiques de Catalunya i el Síndic de Greuges han de vetllar pel dret a la no 
discriminació amb independència de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere 
de la persona o del grup familiar a què pertanyi. El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi 
informador de l’ordenament jurídic català, de l’actuació administrativa i de la pràctica judicial. Aquest 
dret vincula tant els poders públics com els particulars .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Xarxa de Municipis LGTBI (Pobles i 
Ciutats per la diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere).

SegonSegonSegonSegon. Aprovar el compromís de l'Ajuntament de Granollers en els punts següents: 

1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat identiaria, 
afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa pública dels mateixos
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2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i 
bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats .

3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal tot posant èmfasi en :

 La  defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de gènere i a les 
diverses orientacions afectives i sexuals .

 Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia de manera 
continuada i des de els diversos àmbits d’actuació municipal .

 Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI 
amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat.  

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

QuartQuartQuartQuart....    Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI. 

Alcalde: Per fer-ne la presentació, té la paraula la regidora Maria del Mar Sánchez, endavant,

Senyora Sánchez: Gràcies Alcalde, bona nit a tothom, abans de res i abans de començar, i com que a 
vegades utilitzem les paraules LGTBI, i alguns a vegades donem per fet que tothom les sabem, abans 
de començar volia explicar, volia dir quines són aquestes sigles, lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals, intersexuals. Ho deixaríem així més clar, i a partir d'ara faré servir LGTBI. 

La Xarxa de municipis LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, neix de la 
mà de diversos ajuntaments catalans compromesos des de fa anys amb el desplegament de les 
polítiques de gènere, i convençuts de la necessitat de superar les lògiques hetereo patriarcals, així 
com defensar els drets de totes les persones a estimar i viure la seva sexualitat i identitat en peu 
d'igualtat.

La Xarxa de municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i ciutats de Catalunya impulsin 
polítiques públiques adreçades a avançar en el respecte i reconeixement de les diversitats i diverses 
identitats i expressions de gènere, així com de les diverses orientacions efectives i sexuals, lluitant 
obertament contra la LGTBI fòbia, tot coordinant-se per assolir aquests objectius d'una manera 
col·laborativa i eficient, fent efectiu el compliment de la llei 11/2014 de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals. El vint-i-vuit de juny de 2016, la Xarxa de municipis LGTBI es 
presenta públicament a Cerdanyola del Vallès, i poc després, el trenta de setembre, es convoca una 
reunió a Terrassa on l'Ajuntament de Granollers va ser convidat a formar part de la Xarxa i on es va 
aprovar el document marc de constitució, i el model d'adhesió formal dels ens locals a la xarxa de 
municipis LGTBI, és a partir de llavors, i com no podia ser d'altra manera, que l'Ajuntament de 
Granollers s'involucra de manera directa en aquesta Xarxa. 

Els municipis que formen part d'aquesta Xarxa ens reunim un cop al mes per posar en comú les 
accions i polítiques, i impulsar accions en aquest àmbit. Des de les darreres reunions i amb l'impuls de 
la secretaria tècnica, creada per la pròpia Xarxa de municipis LGTBI, es va realitzar aquest passat 
divendres, dia vint-i-set de gener, la primera jornada de la Xarxa, que va tenir lloc a Sabadell, i que 
també va suposar la presentació de la pròpia Xarxa amb la representació de la totalitat dels municipis 
que en formen part, entre ells Granollers, que també hi va col·laborar en la realització i organització de 
la jornada.
 
Els objectius de la Xarxa són ambiciosos políticament, però també realistes, uns objectius que 
expressen el compromís de treballar juntament amb les entitats, associacions, institucions del nostre 
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país perquè els nostres pobles i ciutats garanteixin el respecte a la pluralitat d'expressions de gènere i 
a les diverses orientacions efectives i sexuals. La defensa de la igualtat com a garant de la lliure 
expressió de la diversitat, la lluita quotidiana contra l'homofòbia, la lesbofobia, la transfòbia, la 
intersexofòbia, i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d'expressió.

La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la comunitat LGTBI. Uns 
objectius que no volem que siguin només paraules, sinó que es materialitzin amb projectes, en 
actuacions específiques, aquest és l'esperit de la Xarxa, reflexionar conjuntament, compartir 
experiències que ens ajudin a socialitzar allò que ens funciona, allò que ens ajuda a avançar, però 
també identificar, sense por, les dificultats a les quals ens enfrontem. Un esperit que ens porta a 
cooperar, a compartir idees, campanyes i recursos, sempre des del respecte del moment i del procés 
de cada municipi, tant d'aquells que porten més camí recorregut, com dels que inicien la travessia. La 
Xarxa té el propòsit d'arribar a tots els municipis i territoris del nostre país, arribar a tothom i amb 
tothom, sent conscient de la responsabilitat com a governs locals, però també que aquest canvi de 
paradigma necessita la participació i del reconeixement de tothom. Des de l'equip de Govern estem 
convençuts i convençudes que cal una gestió local de les polítiques LGTBI consensuada i 
compromesa amb el respecte a la igualtat, com una condició necessària per a l'assoliment de la plena 
ciutadania i el desenvolupament democràtic, per això aquests darrers anys ja hem iniciat i hem 
treballat amb accions concretes per garantir els drets de les persones i col·lectius LGTBI, i això ho 
continuarem fent amb la ferma voluntat de treballar per la igualtat de gènere i l'assoliment de tots els 
drets de les persones, independentment de la seva identitat o expressió de gènere, independentment 
de la seva diversitat o orientació sexual , gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, obrirem un torn de paraules, aquí sí que hi ha intervencions demanades, per 
part del Partit Popular no? Per part de la CUP sí? Endavant senyora Oliver, té la paraula

Senyora Oliver: Bé, bon vespre a tothom, la nostra intervenció és bàsicament per refermar el nostre 
compromís, la nostra mà estesa com a CUP davant d'aquests temes que saben, que sabem 
perfectament, que estem sensibilitzades i en tot cas és un tema que ens preocupa i del qual doncs 
això, és a dir, demostrem la nostra capacitat de voler col·laborar.

Sí que és veritat que quan diem que fem un ferm sí respecte a la voluntat de formar part d'aquesta 
Xarxa de municipis LGTBI, també volem remarcar que el nostre sí volem que sigui un sí condicional , si 
volem. En el sentit de què la llei, la llei LGTBI, que va ser aprovada el 2014, porta dos anys funcionant, 
per tant portem camí recorregut en aquest sentit, hi ha coses que ja des de l'Ajuntament podríem 
haver fet, potser amb més fermesa. També és veritat que per part de l'Ajuntament l'any passat, si no 
recordo malament, va signar un contracte, el contracte programa 2016 2019 respecte a això, que 
indica, dins dels quals uns plans i mesures d'igualtat respecte al tema LGTBI, i en tot cas aquest pla, 
que dura quatre anys, doncs hi ha tot un any, que és el 2016, que ja ha passat, i que entenem que 
aquest pla implica una sèrie de responsabilitats que s'haurien d'haver assumit i que en tot cas no sé si 
s'han acabat d'assumir del tot o no.
 
Per exemple, implica obtenir un protocol local d'atenció de casos LGTBI fòbia, posar èmfasi, això ho 
sap la regidora, la importància de la formació, en concret per exemple en l'àmbit de la Policia Local, 
més enllà de les persones que estiguin en l'atenció al públic, és a dir, jo no sé si s'ha fet, o està en 
ment fer-ho, ho dic perquè és part de la responsabilitat del contracte que vam signar. Un diagnòstic 
interessant sobre realitats de persones LGTBI que tenim a Granollers, no sé si s'està treballant dins 
del Pla local LGTBI, o en tot cas serà inclòs dins del Pla d'igualtat, que recordem que és un Pla que 
encara està caduc, i en tot cas esperem que aviat vegi la seva llum.
 
No sé per exemple com contempla, o si s'ha contemplat la possibilitat de fer una Regidoria específica 
LGTBI o bé, com marca la Generalitat, que és la que de fet acompanya, que hi hagi una jornada de sis 
hores d'ampliació per algú que ja hi estigui treballant, una tècnica d'igualtat, per exemple. Si hi ha 
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alguns projectes que ja caminen des de fa temps, o en tot cas és important pel que dèiem de la 
formació, projectes sobre coeducació, amb continguts específics sobre orientació sexual. Per tant hi 
ha tot un seguit de coses a les quals ja ens hem compromès, volíem saber si ja s'està obrint xarxa en 
aquest camí.

Malgrat que evidentment insisteixo, la nostra felicitació, la nostra congratulació, i per tant el nostre 
compartir en aquesta necessitat que s'ha trobat des del CIRD i per extensió des de l'Ajuntament, de 
detectar prejudicis i rebuig que avui en dia, malgrat tinguem una llei pletòrica i extraordinària que és 
11/2014, que protegeix drets del col·lectiu LGTBI, però sí que és veritat que actualment hi ha rebuig 
encara, i prejudicis, respecte a aquest col·lectiu, i per tant és importantíssim que des del propi 
Ajuntament es prengui la necessitat i la importància de prendre mesures. Però creia important que 
precisament com que era un punt d'adhesió a una Xarxa, enteníem que aquestes coses no volíem que 
quedés en un no res, és a dir, en una qüestió d'imatge, sinó que realment al darrere d'aquesta decisió, 
hi hagués tot un desplegament de polítiques concretes, que anés acompanyades d'això, d'una acció 
per tal d'això, de què no passin, perquè no passin mai més aquí, assetjaments o prejudicis o atacs 
respecte a la nostra manera d'estimar o d'entendre la llibertat sexual. Gràcies.
 

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans, alguna intervenció? Per part d'Esquerra? Endavant 
senyor Mur,

Senyor Mur: Gràcies Alcalde, també des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana Acció Granollers 
volem refermar el nostre suport en aquest punt, a més a més tenint en compte que històricament 
sempre hem estat treballant i presentant mocions, si ha calgut, en la defensa de la LGTBI. Entenem 
que això té sentit, perquè continua sent difícil viure quan formes part d'un d'aquests col·lectius, i fer-ho 
amb normalitat i fer-ho amb facilitat, per això entenem que és important la sensibilització cap a la resta 
de la societat,

I en aquí possiblement voldríem fer èmfasi que caldria alguna acció de formació , de cultura, a nivell de 
les escoles, que és on a vegades aquestes diferències són menys tolerables, són menys tolerades 
perdó, i on les persones, els nois i les noies poden ser objecte de situacions agressives o violentes. 
Insistir en aquesta necessitat de què des de les escoles es treballi també en la línia d'aquest respecte 
per la diversitat sexual. En tot cas, com deia al començament, des d'Esquerra Republicana Acció 
Granollers manifestem el nostre ple suport a aprovar aquesta adhesió de l'Ajuntament de Granollers, 
gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, no? No hi ha intervenció? Si la Regidora vol 
fer la rèplica a aquest primer torn, té la paraula,

Senyora Sanchez: En primer lloc agrair el suport que doneu a la Xarxa, i a la iniciativa, com és de 
suposar, i com ho he dit també a la meva intervenció, no és casualitat que nosaltres estiguem en 
aquesta Xarxa, a nosaltres a part que hi ha molta gent que s'està apuntant a la Xarxa, com he explicat 
abans, gent que fa moltes coses, gent que no fa, això també va passar amb tot el tema d'igualtat de 
gènere, cadascú ha anat sumant i ha anat fent coses, per tant aquesta Xarxa és un moment nou que 
surt a partir de què els municipis veuen la necessitat de fer coses .
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Quan tu parles del Contracte Programa, i aquestes dues línies que enceta la Generalitat, no són per 
casualitat, són perquè des dels municipis també demanem aquest ajut, aquest suport igual com es va 
demanar anteriorment amb igualtat de gènere o dona. Sí que aquest suport no és econòmic, i tu ho 
has dit bé, són unes línies que l'única dona és un suport en formació, que nosaltres estem adherits, 
perquè aquest suport ens el puguin donar, i nosaltres poder, que els tècnics corresponents a les àrees 
puguin anar, això no vol dir que nosaltres també en el nostre Pla de formació ho puguem fer.
 
En el tema del Pla d'igualtat, això està avançant, la nostra forma de veure les coses, és que tot el tema 
LGTBI ha de ser una línia també treballada dins del Pla d'igualtat, no podem tenir coses soltes, ha de 
tenir tot un fil conductor, perquè al cap i a la fi és igualtat de gènere, i en diferents processos, igual 
com també quan has parlat de tema de protocol, l'únic protocol que avui tenim, i vam ser innovadors 
en aquell moment, i que va ser l'any 2015, és el Protocol per a la prevenció de l'abordatge i 
assetjament psicològic laborat sexual i per raó de sexe, que tenim intern a l'Ajuntament, i que vam ser 
un dels primers ajuntaments que vam incorporar la part d'orientació de sexe, com saps hem anat 
avançant en el tema de l'Ordenança, en temes de la contractació, amb totes les clàusules socials, 
també hem posat tot això, per tant ho anem treballant.

Amb el tema de sensibilització prevenció, des del Centre d'informació i de recursos, realitzem tallers, 
si hi ha alguna cosa més fàcil que fer o més còmode per nosaltres, és anar a l'escola, a les escoles, 
pensem que és el millor lloc, nosaltres tenim una guia, que la podeu veure, que està penjada, és una 
guia educativa, que sabeu que són els tallers que oferim a les escoles, podeu entrar a la pàgina web, 
veureu que des del Centre d'informació i de recursos, hi ha la guia, en el sentit que també des del 
Servei de Salut Pública també es fan tallers adreçats al jovent, amb el títol adolescència, identitats i 
diversitat sexual. Un altre que va adreçat també al professorat i a les AMPES, amb el títol bullying per 
raó de gènere i homofòbia. O sigui que tots aquests, i de també des de cultura i educació treballant 
aquests temes, per tant per nosaltres no és una cosa nova, ho venim treballant, són coses que a 
vegades no expliquem el suficient, ens queda molta feina per fer, no només a l'Ajuntament de 
Granollers, jo crec que a tota la societat, això és un pas més que donem, ens hem adonat que ens 
falten recursos, ens falten molts recursos, i que la Xarxa ens anirà molt bé per veure què és el que fan 
uns, i que fem uns altres, per tant és la suma i és com he dit, és la complicitat com disset anys enrere, 
quan vam començar a impulsar totes les polítiques d'igualtat de gènere, que no s'acaben, que 
continuem i continuarem.

Alcalde: Moltes gràcies, s'obre un altre torn, si volen fer ús de la paraula, no? Per part d'Esquerra 
tampoc? En aquest cas no hi ha votació, perquè tots els Grups han manifestat el seu recolzament, per 
tant, s'aprova per unanimitat.

S'aprova per unanimitat

Alcalde: Passaríem a l'apartat de Junta de Portaveus, senyora Secretària, endavant
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

12121212....1111).-).-).-).-    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 EN DEFENSA DELCUP EN DEFENSA DELCUP EN DEFENSA DELCUP EN DEFENSA DEL    
DRET A LA LLIBERTAT DDRET A LA LLIBERTAT DDRET A LA LLIBERTAT DDRET A LA LLIBERTAT D''''EXPRESSIÓ I EN SOLIDARITAT AMB EL REGIDOR JOAN COMA IEXPRESSIÓ I EN SOLIDARITAT AMB EL REGIDOR JOAN COMA IEXPRESSIÓ I EN SOLIDARITAT AMB EL REGIDOR JOAN COMA IEXPRESSIÓ I EN SOLIDARITAT AMB EL REGIDOR JOAN COMA I    
ROURAROURAROURAROURA

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

L'escalada de la judicialització de la política a casa nostra puja un graó més amb la investigació de 
Joan Coma, regidor de Capgirem-CUP Vic, a qui han conduit a declarar davant l’Audiència Nacional 
de Madrid. Joan Coma és el primer càrrec electe des de l’anomenada transició investigat per un 
delicte de sedició. Cal recordar que la investigació s'obre a instància d'una denúncia de l'ultradretà 
Josep Anglada, recolzada per la Fiscalia. 

En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va expressar el seu 
suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu plenària i com a lliure expressió del 
mandat polític que té encomanat están enmarcades en la llibertat d’expressió i en la legítima defensa 
de l'ideari polític en aquest cas en favor de l’autodeterminació del poble català . 

Segons el Fiscal de l'Audiència Nacional la incitació a la sedició s’hauria comés quan l’edil va afirmar 
en un ple que “per fer la truita caldrà trencar els ous” o quan va comminar als assistents a prendre’s 
“molt de debò la declaració de sobirania del Parlament”. Ismael Moreno, el magistrat de l'Audiència 
Nacional que ha citat com a investigat Joan Coma, és el mateix jutge que va enviar a presó a dos 
titellaires per una representació a Madrid, o que ha ordenat la investigació de l'Asamblea Nacional 
Catalana, l'Asociació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Asociació Catalana de Municipis 
(ACM) per “delictes de sedició i rebelió” . 
 
El delicte de sedició que pretén imputar la Fiscalia a Joan Coma és una catalogació jurídica 
d’excepcionalitat, que en cap cas s'hauria d'aplicar en una democràcia a un representant escollit 
democràticament per defensar un ideari pacífic. Es tracta d'una figura jurídica, que en el cas de l’Estat 
Espanyol pot comportar penes de presó, que en la majoria d'estats democràtics s’aplica només quan 
hi ha un alçament en armes. 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics. Es tracta 
d’un procés penal amb una clara connotació censora  que pretén criminalitzar la protesta i legítima 
manifestació política, judicialitzant la lliure expressió i posicionaments polítics en el marc de la llibertat 
ideològica i d’expressió d’aspiracions o anhels polítics . 

El més preocupant és que aquests fets no són aïllats. Formen part d'una “cultura de l'excepcionalitat” 
que s'ha anat imposant de forma persistent al llarg de la darrera dècada. La mateixa ”cultura de 
l'excepcionalitat” que el 1936 conduí els colpistes a acusar de sedició als republicans lleials a l’estat 
de dret. Una ofensiva dirigida contra l’independentisme ideològic, però que amenaça el dret de totes 
les persones a expresar-se en llibertat i a exercir la llibertat d'ideologia i de pensament, i a tots els 
pobles i ciutats que vulguin defensar l’autonomia municipal. Un estat que es consideri democràtic no 
pot perseguir judicialment a cap persona per qüestionar, sense recórrer a la violència, l’ordre establert. 
Un estat que persegueix les idees i els anhels polítics nega els principis més fonamentals de la 
democràcia. 

Per tot això que s’exposa, el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP proposa al Ple 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 ::::    

 1. Expressar el nostre suport i solidaritat al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del delicte 
de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el mandat 
democràtic que té encomanat, així com a tots els càrrecs públics encausats per defensar la declaració 
del 9N.

 2. Enviar una carta de protesta al TSJC  i a l'Audiència Nacional demanant que s'arxivi la causa 
oberta contra Joan Coma i la resta de persones i entitats investigades pels mateixos fets .
  
 3. Enviar una còpia íntegra d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a l’Assemblea Nacional Catalana, a 
Òmnium Cultural, a l’Associació de Municipis per la Independència i a les entitats de la Taula de 
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Granollers pel Dret a Decidir. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanades paraules, per fer una breu exposició del 
posicionament, per part del Partit Popular no n'hi ha, per part de la CUP, endavant, 

Senyora Oliver: Bé, doncs seguint la línia de la Maria del Mar, vaig a fer una mica de glossari, i és que 
ja sabeu que en Joan Coma va ser, de fet està investigat, per un delicte de sedició, he agafat la RAE, 
perquè així té més contundència en castellano, i llegeixo textualment el que vol dir sedición: 
alzamiento colectivo y violento contra la autoridad del orden publico o la disciplina militar, sin llegar a 
la gravedad de la rebelión. És a dir, per aquesta causa el senyor Joan Coma ha estat en judici.
 
És el primer cas, i aquí ve una mica la gravetat de l'assumpte, és el primer cas que des del franquisme 
ens trobem amb un càrrec electe que estigui acusat per aquest acte de sedició, per tant equivalen les 
paraules famoses de la truita i els ous equivalen a poc més que un alçament en armes, quan l'única 
arma que ja sabem, i que la tenim a les mans, és la nostra paraula. Davant d'això no sé si dir que és 
esperpèntic, si és kafkià o és dantesc, o en tot cas són totes tres coses, en tot cas sí que és veritat, i 
vull remarcar una segona qüestió, i no serà massa llarg la meva intervenció, que el senyor jutge és 
l'Ismael Moreno, que a més a més, no és casualitat que sigui un ex policia, que sigui franquista, i que 
a més a més s'hagi convertit en jutge en aquesta lògica de mantenir el règim del setanta-vuit, és el 
mateix home que més a més va portar a la presó els titellaires de Madrid , que vosaltres recordareu, i a 
més a més és el mateix personatge que tant l'ANC, l'AMI i l'Associació catalana de municipis, els té 
també investigats per delictes de "sedición y rebelión".
 
És un problema, sí, i greu, perquè a més a més no és un problema aïllat, és un atac sistèmic i 
sistemàtic perpetuat contra l'independentisme, amb primer ordre, amb primer ordre, i sobretot contra la 
llibertat d'expressió i la democràcia en general. Hi ha unes paraules que em van agradar infinit d'en 
Jaume Asens, que ja sabeu que és de la Comissió, és advocat i membre de la Comissió de defensa 
del Col·legi d'Advocats, i que a més a més ara està fent la funció de Tinent d'alcalde de l'Ajuntament 
de Barcelona, i va dir unes paraules que em semblen recollir perfectament una mica quina és la 
filosofia de la Moció que afortunadament avui s'aprova en aquest Ple. I deia així: en aquest context 
quedar-se de braços plegats, no és cap opció, l'ofensiva va dirigida evidentment contra 
l'independentisme ideològic, és també però, una amenaça contra la resta de municipis, que pretenen 
defensar l'autonomia municipal i contra tots aquells que creuen fermament en la llibertat d'expressió 
ideològica, un estat de dret digne d'aquest nom, no pot permetre's perdre aquesta batalla. La 
persecució d'aquí sense recórrer a la violència, qüestiona aspectes centrals de l'ordre establert, 
constitueix una derrota del principi democràtic, el que està en joc, en efecte, no és la independència, 
el que està en joc, deia en Jaume Asens, és precisament la democràcia.
 
I aplaudim, i aplaudim de manera fervorosa, que el PSC en concret hagi donat suport a aquesta 
Moció, perquè una mica ens recorda allò, a les paraules que s'han atribuït a Bertolt Brecht, i en realitat 
són d'en Heiner Müller, què deia: primer els va tocar a uns, però no m'afectava, després van tocar als 
altres, però no m'afectava, i després vam anar per mi, però en tot cas era massa tard, doncs això va 
de democràcia, no és una qüestió d'independència, i ens n'alegrem infinit que en aquest cas el PSC 
ho hagi entès així, gràcies. 

Alcalde: No sé si Ciutadans vol intervenir? No? Esquerre republicana?
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Senyor Mur: En tot cas nosaltres donem suport a aquesta Moció de forma contundent, i crec que la 
Maria, en fi, ha fet una explicació prou extensiva, prou clara del perquè, que compartim plenament, 
quan una ideologia es fa forta i l'única forma de combatre-la és a base de judicis, és molt clar que no 
estem en un estat democràtic madur, estem en un estat democràtic, com ja hem denunciat moltes 
vegades nosaltres, bastant diguem-ne infantil i primerenc, no podem continuar vinculats a un estat on 
el pensar diferent, on el prendre força les coses amb convenciment, i quan aquestes són majoritàries 
esdevé un procés d'enjudiciament constant, gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part del Grup Socialista, el senyor Terrades vol intervenir? Té la paraula, 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde, una intervenció breu que ens servirà per fixar la posició del Grup 
Socialista en aquesta Moció i la següent. Tot i que a aquesta li donem suport, i a la següent no li hem 
donat suport, no li hem donat suport per un dels punts que no ha estat possible arribar a un acord amb 
el Partit, encara és Convergència i Unió? O ja és Convergència i Unió? Vostès saben que el portaveu 
que els hi parla, no és independentista, no ho ha estat mai i per tant des d'aquesta posició faré la 
intervenció, en nom del meu Grup Municipal, nosaltres no hem entès mai, i tampoc ho farem ara, que 
es pugui judicialitzar les posicions polítiques i la llibertat d'expressió, i això va d'això, va de llibertat 
d'expressió, i el Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè és un partit que ve de lluny, i que ha patit 
les conseqüències de la dictadura, no el PSC directament però si les organitzacions que van confluir i 
el van acabar formant, sempre ha estat, i sempre estarà, a favor de la llibertat d'expressió, per això 
hem donat suport en aquesta, en aquesta proposta de resolució, també estaven disposats a donar a la 
següent, en tot cas, puntualment explicaré perquè no hem arribat a un acord amb el senyor Àlex 
Sastre en nom del PDCAT. 

Alcalde: Moltes gràcies, per tant passem a la següent moció, que el senyor Terrades ja ha anunciat 
una mica el resultat final.

12121212....2222).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE DENÚNCIA DELS ATACSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE DENÚNCIA DELS ATACSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE DENÚNCIA DELS ATACSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE DENÚNCIA DELS ATACS    
ESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANAESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANAESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANAESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANA ::::    LES URNES NO ES JUTGENLES URNES NO ES JUTGENLES URNES NO ES JUTGENLES URNES NO ES JUTGEN ....

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

Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i el català, va ser 
tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència 31/2010 del 28 de juny del 
Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, fet que propiciava un nou deteriorament 
de les relacions Catalunya-Espanya avançant cap a nous moviments populars de protesta en forma de 
manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i 
més endavant la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema 
“Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va adquirir major 
rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb les dades del Centre d’Estudis 
d’Opinió en què el suport a la independència es situava en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era 
del 24’3%.
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Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el mandat del Parlament de Catalunya, es va 
reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal que solucionés 
bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que patien. Davant la negativa, el 
President Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012 per tal de donar veu als 
catalans entenent que no es podia obviar “la impressionant manifestació de l’11 de setembre”.

De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que legitimava al Parlament per 
aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. Un any més tard el Ple 
del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de competències per a la 
celebració d’un referèndum, una petició que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el 
Parlament aprovava al setembre del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No 
obstant, la justícia espanyola va tornar actuar suspenent la llei de consultes i el decret de convocatòria 
que es va acabar transformant en un procés participatiu que preguntava si Catalunya havia 
d’esdevenir un nou Estat i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 
van optar per la via independentista. 

Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha polititzat els seus 
tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals representants polítics. El llistat és 
llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència, i 
Francesc Homs per desobediència, prevaricació y malversació de fons públics. Ortega i Rigau van 
declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i 
Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016. 

Ara, gairebé dos anys mes tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure’s a la banqueta dels acusats 
per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.
 
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la manca de 
voluntat de diàleg.

Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català dins el marc 
jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir aquest dret és per la via de la 
desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi .

Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quant a la seva 
independència judicial.

El Grup del Partit Demòcrata proposa al Ple de la corporació els següents acords :

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

PRIMER. Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats, per 
defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes. 

SEGON. Instar a aquest ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar l’assistència a la 
mobilització del 6 de febrer, ja que no només es jutja a tres persones sinó a tots els ciutadans que van 
votar el 9-N.  

TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament Europeu .  

Alcalde: Moltes gràcies, aquí també hi ha demanat un torn d'explicació de vot. No sé si per part del 
Partit Popular vol intervenir, per part de la CUP, endavant,
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Senyora Oliver: Breument, 401 procediments contra els ajuntaments catalans arran del procés 
independentista, 116 casos per no penjar la bandera espanyola, d'altres per tenir penjada l'estelada. 
El més flagrant de tots, és la campanya Montse Venturós, ja ho sabeu, alcaldessa de Berga, 106 
casos per impulsar la sobirania fiscal, 58 pel pagament de la quota anual de l'AMI, 58 casos més per 
obrir l'Ajuntament el dotze d'octubre, i 47 més casos per declarar-se territori català lliure i sobirà. 
Alhora hi ha 8 procediments per mocions de suport a la resolució de ruptura del Parlament de 
Catalunya, i 1 per delicte, que ho acabem de citar, per sedició contra el regidor Joan Coma de Vic. 

Davant d'això ens presentem, ens fem dues preguntes: quants judicis més haurem de suportar davant 
d'aquesta operació diàleg? I en tot cas quants atacs més haurem de suportar del Tribunal 
Constitucional antic Tribunal del Orden Público i de l'audiència Nacional? I com m'encanta 
parafrasejar, perquè hi ha gent que diu les paraules molt ben dites, vull fer una citació precisament de 
les paraules, i amb això acabo, d'en Josep Cruanyes president de la Comissió de la Dignitat, que ell 
mateix va dir, i té a veure amb això, aquesta criminalització de principis i actuacions democràtiques és 
greu i inadmissible, perquè tornem a la dictadura i els tribunals d'excepció que estan fets per la seva 
repressió política, i Espanya tenen una certa tradició, l'Audiència Nacional per exemple, i per això és 
important fer memòria és hereva del Tribunal del Orden Publico del franquisme, ara han transformat el 
Tribunal Constitucional i l'han convertit en l'hereu del Tribunal de Represión de la masoneria y el 
comunismo, davant d'això què n'esperem més? Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans, no? Per part d'Esquerra Republicana? Senyor Mur, té 
la paraula,

Senyor Mur: Gràcies, en tot cas el dia sis de febrer a qui es jutja no és una persona qualsevol, uns li 
poden tenir més simpaties i els altres menys, en tot cas el dia sis és convidat anar a un jutjat un 
expresident de la Generalitat, un president o expresident del nostre país, hi insisteixo, malgrat les 
simpaties que es puguin tenir, o no, amb aquesta persona, el que representa és prou important com 
perquè en tot cas es demani donar-li suport. No crec que la Moció anava més ella, no obligava ningú 
ha fer res, sinó simplement que hi hagués la possibilitat d'aquells que volguessin donar-li suport ho 
poguéssim fer, amb tot cas amb tranquil·litat, per tot plegat l'hi hem donat suport aquesta Moció.

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Sastre té la paraula, 

Senyor Sastre: Sí, en tot cas bona nit a tothom, només posar en antecedents, o explicar una mica, el 
sentit de la Moció, i el perquè aquesta Moció ara, és a dir el president Mas, la consellera Rigau, la 
vicepresidenta Ortega, doncs seran jutjats el sis de febrer, ja fa molt de temps que s'ha judicialitzat el 
9N i amb ells al capdavant com a responsables, per tant és a dir, si simplement ens limitéssim a dir 
que aquesta és una Moció de suport moral a persones que van encapçalar una jornada on dos 
milions, més de dos milions tres-centes mil persones d'aquest país, entre els quals persones que per 
cert estan en aquest Consistori, també en l'Equip de Govern, van anar a votar, doncs simplement 
aquesta Moció, ja està aprovada per aquest Ajuntament, perquè ja ho hem fet això.
Per tant, on n'estava al quid de la qüestió d'aquesta Moció? En també, com Ajuntament, promoure, en 
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donar suport, a ajudar la mobilització, facilitar la mobilització del dia sis de febrer, que és quan 
aquestes persones seran jutjades, per tant quan el senyor Terrades deia doncs no hi ha hagut acord, 
no n'hi ha hagut d'acord doncs perquè aquest punt que nosaltres consideràvem essencial, què és 
aquest de donar suport l'Ajuntament de Granollers, via mocions, i amb l'Equip de Govern al 
capdavant, es posiciona en moltíssimes causes totes elles nobles de fet de davant es posiciona en 
moltíssimes causes, totes elles nobles, de fet de la propera Moció, que és de Junta de Portaveus, és a 
favor doncs de l'acolliment dels refugiats, i hi ha un punt que diu convocar a la ciutadania a 
mobilitzar-se, assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya Casa nostra és casa vostra, 
que es celebrarà a Barcelona el proper divuit de febrer.
 
Per tant, si estem d'acord amb una causa que és els refugiats, que no la comparo, simplement dir que 
és una causa noble igual que la de donar suport a persones que van liderar un moviment democràtic 
d'aquest país, i que estan sent jutjades per posar les urnes, el que no entenem des d'aquest Grup és 
com, malgrat que el portaveu del PSC no sigui independentista però sí que és demòcrata, no es pugui 
donar suport perquè es vagi a fer costat a aquestes persones el proper sis de febrer. Per tant és el que 
volem simplement posar en relleu des d'aquest Grup. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Terrades 

Senyor Terrades: Que es dóna suport als càrrecs públics, queda intrínseca de l'anterior moció que 
s'ha aprovat. I per tant des d'aquest punt de vista, com a declaració política institucional d'aquest Ple 
nosaltres li hem donat suport. La presència de suport, que vostès estan reclamant, no deixa de ser un 
acte individual, de cada persona, vostès tal com han redactat aquesta moció, tal com està presentada, 
i per això li hem demanat que aquest punt dos els retiressin implica, és a dir, li llegeixo, perquè no 
quedi cap dubte també: instar a aquest Ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar 
l'assistència a la mobilització del 6 de febrer. Que no deixa de ser altra cosa, que disposar, o com a 
mínim, facilitar, la disposició de recursos pressupostaris per tal de facilitar aquesta assistència. 
Nosaltres considerem que l'assistència o no d'aquells ciutadans que ho vulguin fer no deixa de ser un 
acte individual, i per això, com que els hi hem demanat que retiressin explícitament aquest punt, i no 
ho han volgut fer, nosaltres no podem aprovar aquesta moció.

Alcalde: Moltes gràcies, passem a una darrera moció, endavant 

12121212....3333).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA CAMPANYAMOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA CAMPANYAMOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA CAMPANYAMOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA CAMPANYA    
""""CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRACASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRACASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRACASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA """"

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per UNANIMITAT

Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra, 
esperant una nova vida digna. 

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva predisposició a 
acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i han dedicat recursos per 
ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
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per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i 
les causes que han provocat la seva fugida. 

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió 
Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil catalana 
reaccionava mostrant la seva solidaritat activa , tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions 
competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades . 

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, conformada 
per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector 
cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, 
aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i 
efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir” .

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra 
de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les 
persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa. 

Per tot això, des de l'Ajuntament de Granollers es proposa 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 ::::    

1.- Declarar Granollers municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra .

2.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima 
dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament .

3.-Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya 
Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.

4.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa 
Vostra, així com a les entitats socials del municipi . 

Alcalde: Moltes gràcies, ha estat aprovat per unanimitat, perquè l'ha presentat la Junta de Portaveus 
com a tal, i per tant queda aprovat. I aquí sí que hi ha demanades paraules, no sé si per part del Partit 
popular, per part de la CUP sí, endavant,

Senyor Navarro: Gràcies, bona nit a tots i totes, en primer lloc doncs evidentment alegrar-nos de la 
unanimitat en l'aprovació de la moció, ens sembla que aquest és un tema també molt important, és un 
tema de país, que, tornem-hi, ens alegra que hi hagi aquesta unanimitat, com a mínim pel que fa a la 
moció. 

Creiem que és important en primer lloc, recordar que fa 78 anys, pocs dies abans d'aquesta data 
d'avui, moltes persones refugiades començaven a fugir del feixisme, per la nostra ciutat cap al Pirineu, 
i en aquest sentit recordar que de refugiats n'hi ha hagut sempre, i molts cops hem estat nosaltres els 
que hem demanat un acolliment millor, precisament l'acolliment que es va fer dels refugiats catalans i 
espanyols no va  ser gens exemplar, i ara sembla que des d'Europa es vulgui doncs tornar a fer la 
mateixa jugada. També volem recordar que aquell feixisme contra el que es va lluitar, i davant del que 
es va haver de fugir, ens vam haver de refugiar molta gent, és encara present, tant en els governs com 
en moltes praxis i que aquests governs i aquestes praxis, no només són els de Donald Trump. A 
Europa els tenim molt a prop de nosaltres, jo crec que en són testimoni alguna de les mocions de les 
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quals hem parlat. També per nosaltres és important remarcar que quan parlem dels drets dels 
refugiats, hem de tenir en compte que hi ha una Llei totalment injusta, la Llei d'estrangeria, aprovada 
pel PP, pel PSOE, per CIU, i que en el seu article número 2 diu, corresponde al gobierno en 
conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la Constitución, la definición, planificación, 
regulación y desarrollo de la política de inmigración. Això porta a les polítiques repressives que han 
viscut moltes persones, moltes persones que porten molt de temps vivint a Granollers, i que també 
són refugiades, però són refugiades econòmiques, i fins i tot podríem discutir sobre això, i també hi ha 
moltes persones que per qüestions econòmiques vinculades a les guerres, sobretot de l'Africà 
subsahariana han hagut de fugir dels seus països, aquestes persones també es mereixen el tracte que 
estem reclamant en aquesta moció i jo crec que les hem d'incorporar, de fet dijous passat hi havia 
l'acte de presentació de la campanya comarcal, i es feia referencia a la necessitat de treballar també 
en aquests àmbits.
 
Granollers, que ens diem que som una ciutat acollidora, creiem que és molt important que des de 
l'Ajuntament donem exemple, podem donar exemple amb la moció, creiem però que cal vetllar per 
aquestes persones especialment, persones que malviuen, remenant contenidors, dormint en llocs 
improvisats, i que en aquest sentit demanem que hi hagui una reflexió més profunda. També 
demanaríem una reflexió més profunda sobre el sentit de la política que estem fent aquí, dijous passat 
hi havia un acte comarcal on se'ns demanava que ens mobilitzem tots plegats, i no n'hi ha prou en fer 
declaracions institucionals, en aquest sentit, una sèrie de persones, ahir mateix, ens vam constituir 
com a Grup local de suport a la campanya Casa nostra, Casa vostra a Granollers, i érem gent 
d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa per Catalunya, de Podem, del PDCAT, de la CUP, de Joves 
esborrant fronteres, de l'Assemblea de joves de Granollers, persones a títol individual, volem 
reivindicar el valor d'aquesta feina que es vol tirar endavant, i creiem que en aquest sentit, des de, 
sobretot des del Govern, s'hauria de donar un pas més enllà, anar seguint fent mocions, implicar-nos, 
implicar-nos en la manifestació del dia 18 vol dir anar-hi, participar en aquesta campanya que hem 
endegat tots nosaltres, i que creiem molt important, que la política, en algun cop n'hem parlat, no 
només es fa aprovant mocions, no només es fa des dels despatxos, sinó que també es fa des del 
carrer, mobilitzant-nos, i omplint els carrers de Barcelona el dia divuit, per tal de manifestar el nostre 
rebuig a aquesta situació tan injusta, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans alguna intervenció, no? Per part d'Esquerra 
Republicana, endavant, senyor El Homrani, té la paraula,

Senyor El Homrani : Sí molt ràpidament, i bàsicament una reflexió entorn de tot el que està passant, 
de la nostra capacitat de mirar cap enfora, d'escandalitzar-nos, crec que el president Trump ha portat 
que tots ens escandalitzem, i de no ser capaços tots plegats, i aquí hauríem de fer autocrítica, de mirar 
més a prop, i d'escandalitzar-nos. Durant massa temps, el Tarajal continua existint, i no passa res, el 
canvi de conjuntura parlamentària d'estat no ha servit per res.
 
El feixisme, el racisme, la xenofòbia, d'islamofòbia la tenim molt a prop, i també vull aprofitar aquest 
moment per recolzar, i estic segur que tots els membres d'aquest consistori ho fem, a una regidora, un 
càrrec electe que a Badalona està patint aquesta situació. I al final tot ve del mateix, d'aquest odi, 
d'aquesta por que anem alimentant, i crec que la reflexió que ens hem de fer tots plegats és, està molt 
bé que miren cap enfora, però també tinguem capacitat de mirar a prop, i de fer elements que de 
veritat canviïn això de prop, i tenim un exemple a Badalona, tenim molts exemples de grupuscles 
feixistes que estan creixent al nostre país, tenim l'exemple d'un estat espanyol que no hem sigut 
capaços de canviar la seva política d'immigració, i crec que tots plegats tenim molts deures. A partir 
d'aquí crec que, si ha de servir per a alguna cosa aquesta campanya, és perquè aquestes reflexions 
puguin arribar a quanta més gent millor, puguem fer aquest exercici que molts cops parlem de 
sensibilització, i puguem fer front a aquestes realitats, i bàsicament això, gràcies. 
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Alcalde: Per part de Convergència i Unió? Alguna intervenció? Per part del Grup Socialista, no? Per 
tant quedaria aprovada la proposta,

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

Alcalde: En tot cas obrim l'apartat de prec, preguntes i interpel·lacions. Sí? Alguna pregunta? Perdó, 
Ciutadans alguna pregunta? Esquerra Republicana, endavant,

Senyor Mur: Gràcies Alcalde, el passat dia disset de gener, en una Junta de Govern es va aprovar per 
urgència les bases de la subvenció de l’IBI per famílies amb pocs recursos, d'aquí ve, en tot cas ve a 
mitges, perquè aquesta aprovada per urgència, diguem-ne, no ha facilitat que els Grups Municipals 
poguéssim intervenir en fer algun tipus de proposta, en tant que el resultat d'aquesta campanya l'any 
passat va ser una mica curta, de cent mil euros pressupostats per donar suports a l'IBI, ajudes a l'IBI, 
se'n van executar només tretze mil. La pregunta concretament era, o és, perquè avancen aquest 
termini? Si en tot cas el període de presentació continua sent el mateix, és a dir, no és que l'avancin 
per donar més temps a presentar-se, sinó simplement avançant el termini, volíem preguntar perquè 
s'executa aquesta acció.

Alcalde: En tot cas contesta el senyor Terrades,

Senyor Terrades: Justament avancem el termini per poder donar temps, i facilitar que tots aquells, 
abans que comenci el període de cobrament amb voluntària, o de pagament en voluntària de l'Impost 
de béns immobles, poder donar temps a què, primer fer tota la publicitat que es fa cada vegada, però 
hem intentat avançar per poder arribar a tots aquells ciutadans i ciutadanes que creguin que tenen 
dret a sol·licitar a aquesta subvenció, i per tant ho hem avançat per tal que no ens enganxi en ple 
període de cobrament. I també perquè els Serveis Socials de l'Ajuntament, que poden detectar 
algunes d'aquestes persones, i fins als de Recaptació, que poden detectar algunes d'aquestes 
famílies, d'aquestes persones, i que en altres anteriors edicions d'aquesta subvenció, l'any passat i 
l'altre, doncs no, per les causes que siguin, no s'hi van acollir, des dels propis serveis públics de 
l'Ajuntament, poder fer arribar aquesta informació personalitzada en els ciutadans. 

Alcalde: Més preguntes? Endavant
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Senyora Maynou: Bé, nosaltres volíem fer un prec, canviant una mica de tema, totalment, nosaltres 
vam demanar dades sobre el contracte de subministrament d'aigua, i sobre el contracte amb Sorea, i 
més que res, perquè ens preocupava, i és un tema que l'any passat ja vam anar parlant, el tema de les 
canonades i de l'estat de les canonades de la ciutat. I constatem amb les dades que ens han passat 
del dos mil setze, que el tema de les avaries de les canonades antigues va augmentar, i va augmentar 
força, un setanta-cinc per cent, la despesa en arreglar aquestes canonades, respecte a l'any dos mil 
quinze. En tot cas, bé, és un tema que entenem que l'Equip de Govern ja hi està posat, i que 
segurament també hi està molt preocupat, perquè són xifres alarmants. En tot cas el que demanaríem, 
el nostre prec seria si es podria treballar en un pla de renovació, en un pla més estratègic de 
renovació de canonades de subministrament de l'aigua. Pensem que potser caldria una priorització 
d'actuacions, de les actuacions a fer en funció del risc, i demanaria això, a veure si es podria treballar 
amb una calendarització més a mig termini, o una calendarització més clara, per poder evitar aquesta 
despesa en el tema d'avaries, gràcies. 

Alcalde: En tot cas, com a tal prec, anotem, no sé si el senyor Segovia vol fer algun comentari, en tot 
cas anotem i en parlem, en tot cas és evident que queda com un setanta per cent de la Xarxa que és 
de fibrociment i que el que caldrà fer, en un moment determinat, és diguéssim, una mirada a la 
reconversió total de la xarxa, probablement haurem de parlar de calendari, per suposat, no sé si el 
senyor Segovia hi vol afegir alguna cosa?

Senyor Segovia: Sí, és evident que és una preocupació, i és una preocupació, com a Equip de Govern 
i com a Regidor en aquest cas, és un tema que ens preocupa i que ens ocupa, tot i així ja sou 
coneixedors de què tenim un contracte que està, doncs, gairebé a punt d'acabar, com hem parlat 
alguna vegada amb els companys tant de la CUP, com de Convergència, i vosaltres mateixos, és un 
tema que durant aquest any, o com a màxim en 2018, hem de prendre decisions, de fet ja estem 
treballant per fer els estudis previs d'on hem d'anar, i és evident que en aquest contracte, que fins ara 
tenim, l'actual, ens permet fer una inversió del voltant de cent mil euros anuals. Llavors el que sí que 
ens queda, veient la magnitud de la inversió futura, sigui de la manera que s'hagi de gestionar un 
servei tan important com és aquest, caldrà, sigui de manera, torno a repetir, sigui de la manera que 
sigui, una forta inversió, o com hem fet en aquests darrers anys en el tema la inversió potent en el 
tema d'estalvi energètic en l'enllumenat públic, doncs que ens queden uns deures per davant, com és 
el tema l'aigua. 

Alcalde: Més qüestions? Alguna altra pregunta? No? Per part de Convergència i Unió, endavant,

Senyora Llong: Sí, nosaltres volíem preguntar si tenen previst fer, o tenen previst tirar endavant alguna 
mesura per regular el trànsit a davant de l'hospital, en el tram que és entre les dues rotondes, 
encaminada doncs a aconseguir que es disminueixi la velocitat. I si no és així, com a prec 
demanaríem que s'establís algun mecanisme, com per exemple semàfors, per regular la velocitat en 
aquest tram i evitar doncs incidents o que els cotxes puguin circular a gran velocitat .
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Alcalde: No sé si el senyor Segovia vol contestar, sí? Endavant,

Senyor Segovia. Si, els explico, en aquest tram, i a tot arreu, volia començar perquè també considero 
que és de justícia, els companys del Grup Municipal Ciutadans havien presentat avui una Moció, que 
parlava també, expressaven la seva preocupació pel tema dels passos de vianants a la ciutat, i d'un 
estudi general, els he demanat de poder retirar-la avui i estudiar-la durant aquest mes, per intentar 
doncs consensuar una Moció. I els explicava el que explicaré ara, nosaltres quan succeeix algun tipus 
d'accident a la ciutat, ja sigui al lloc que ha comentat la senyora Llonch, rebem un informe de la Policia 
Local si són a temes que poden ser susceptible de millora per part de l'administració. Llavors aquest 
informe passa a la Comissió tècnica de mobilitat , que posa un tècnic de l'àrea de mobilitat, un caporal, 
ai un sergent, de la Policia Local, i també a un membre de la unitat de la brigada. Llavors s'analitza 
l'espai i es prenen o no les solucions, perquè malauradament, han succeït accidents a la ciutat a llocs 
on estan perfectament regulats, amb totes les mesures diguem-ne de seguretat, i que doncs per 
circumstàncies x, una distracció de conductors, han tingut accidents.
 
Llavors en aquest cas concret, perquè no és l'única manera que arriba a la Policia Local, ja sigui per 
incidència, a instàncies de veïns, vosaltres mateixos com a Grups de l'oposició, que ens heu fet 
arribar alguna vegada alguna observació, o associació de veïns o de qualsevol tipus, o nosaltres 
d'ofici, quan detectem alguna millora, doncs passa a analitzar-se i ara estem tot just en això, arran de 
l'accident que vam tenir que van atropellar un senyor en aquest indret, doncs s'està revisant tota la 
senyalització i també totes les possibilitats d'incidència a millorar, però en aquest cas, com en altres, 
ara em vénen al cap quatre o cinc llocs més a la ciutat.

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Endavant,
 

Senyor Vila: Hola, bon vespre, és un prec que fa referència, un prec o una qüestió que fa referència al 
servei de neteja viària, de recollida d'escombraries, finalment després d'un procés licitatori complex, 
es va adjudicar, va ser objecte de recurs, però també passat aquest camí, l'adjudicació és ferma. I per 
tant com se'ns ha informat el servei està prevista que es posi en servei el proper u de març. Un dels 
compromisos del regidor Segovia en el moment de l'adjudicació era augmentar la supervisió d'aquest 
servei, no perquè sigui en tant com un servei externalitzat o intern, es deia que seria bo que hi hagués 
una supervisió, i en aquest cas dedicar-hi una persona de l'Ajuntament, en dedicació completa, ens 
consta que encara això no és així, i per tant la pregunta era quan estaria disponible aquest recurs, i en 
tot cas el prec era que fos abans possible, perquè encara que el servei es posi en marxa l'u de març, 
el període transitori de posada en servei creiem que és important que aquesta persona hi pugui 
participar. 

Alcalde: Bé, en tot cas l'objectiu òbviament és millorar aquest control i augmentar-lo, tal com es va 
comprometre el senyor Segovia, i en tot cas el calendari vindrà també condicionat per la posada en 
marxa del servei, estem treballant aquest tema, però el compromís està sobre la taula. Més 
qüestions? Endavant,
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Senyor Sastre: Sí, una interpel·lació al portaveu del PSC, el senyor Terrades, quant hem parlat de les 
mocions, si bé, la interpel·lació és demanar-li que sigui plenament just amb la veritat en aquest Ple, 
perquè si bé és cert que l'argumentació sobre el redactat original té raó ell, que es comprometien uns 
possibles recursos de l'Ajuntament, és també cert que se li han fet dues contra propostes, que 
eliminaven aquesta obligatorietat o aquest compromís per part de l'Ajuntament, per tant això també 
s'ha de poder dir, gràcies.

Alcalde: Bé, en tot cas queda dit, però al no acceptar vostès l'esmena del Grup Socialista, el redactat 
deia exactament: posar tots els mitjans necessaris per facilitar l'assistència a la mobilització, aquesta 
és la realitat del text que s'ha posat a votació. Per tant està ajustada des d'aquest punt de vista la 
posició del senyor Terrades. Alguna altra pregunta, no? En tot cas quedem a disposició de les 
persones que ens acompanyen. Aixequem la sessió.

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

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


