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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     2222    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        28282828    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer 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

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

Regidors i regidores

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

Secretària general

Sra. Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Alba Barnusell i Ortuño

 
Alcalde: Molt bona tarda a tots i a totes, contra el que és habitual, amb cinc minuts de retard, atès que 
la Junta de Portaveus ha estat molt llarga, i diferent, gairebé era per seguir la Junta de Portaveus. 
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Donem inici a la sessió ordinària del Ple de febrer, en tot cas indicant l'absència de la regidora Alba 
Barnusell, que no podrà venir a aquest Ple.

I dit això ja podem iniciar la sessió , senyora Secretària, aprovant l'acta del 31 de gener, si no hi ha cap 
mena de qüestió, no?

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     31313131    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2017201720172017    

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 31 de gener de 2017 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 

Alcalde: Per tant donem l'acta per aprovada, senyora Secretària, sis plau, el punt dos i tres

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESSESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESSESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESSESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES     3333,,,,    10101010,,,,    17171717,,,,    24242424    IIII    31313131    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2017201720172017,,,,    

 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET ,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L ''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS

Alcalde: Moltes gràcies, ens en donem per assabentats, passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea 
de Govern i Economia, en la que s'aprova un expedient de modificació de crèdits, 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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    4444////2017201720172017    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 861.500,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 4/2017.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 4/2017 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 861.500,00€, amb el detall següent:
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SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

Alcalde: Moltes gràcies, com ha dit la senyora Secretària aquesta modificació de crèdits té com 
objecte posar en marxa tota l'operativa de la reforma del soterrani del Mercat de Sant Carles, en tot 
cas, aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha demanada votació,

S'aprova per  MAJORIA ABSOLUTA, amb 14 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (12) i C's 
(2); i  10 abstencions  dels Grups Municipals CIU (4), ERC-AG-AM (3), CpG-CUP-PA (2) i PP (1). 

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt cinc, també en relació 
a aquest expedient i aquesta obra, a la reforma del soterrament del Mercat de Sant Carles, hi ha unes 
al·legacions presentades a les clàusules administratives particulars que regulen l'explotació 
d'aquestes parades, 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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DEDICTAMEN RELATIU A ESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DEDICTAMEN RELATIU A ESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DEDICTAMEN RELATIU A ESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE    
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONDICIONS DCLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONDICIONS DCLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONDICIONS DCLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONDICIONS D''''EXPLOTACIÓ QUEEXPLOTACIÓ QUEEXPLOTACIÓ QUEEXPLOTACIÓ QUE    
REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADESREGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADESREGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADESREGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADES        
DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLES I APROVARDEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLES I APROVARDEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLES I APROVARDEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLES I APROVAR ----LO DEFINITIVAMENTLO DEFINITIVAMENTLO DEFINITIVAMENTLO DEFINITIVAMENT

    PrimerPrimerPrimerPrimer.  Per acord de Ple de 22 de desembre de 2016, es va aprovar inicialment el plec de clàusules 
administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a 
la utilització de les parades  del Mercat Municipal Sant Carles

SegonSegonSegonSegon    ....  En compliment de l'acord anterior, l’esmentat  Plec s’ha sotmès a informació pública durant el 
termini de TRENTA DIES HÀBILS mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, el 2 de gener de 2017  i en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació des del 
dia 28 de desembre de 2016 i  fins al 14 de febrer de 2017.

TercerTercerTercerTercer .... Durant el termini d’exposició pública s’ha presenta l 'al·legació següent:
- Associació de Venedors del Mercat Sant Carles,  amb registre d'entrada núm.2017003636 del 13 
de febrer de 2017

"Respecte del punt IX. DRETS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA CONCESSIONÀRIA, del CAPÍTOL 
1- LA CONCESSIÓ, en concret la lletra e) del punt 3 de drets dels concessionaris, entenem que el que 
regula no son drets sinó obligacions del concessionari, i alhora aquestes obligacions son massa 
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genèriques i per tant amb falta de concreció.

Per donar-hi solució proposem afegir en el redactat del IX. DRETS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA 
CONCESSIONÀRIA, del CAPÍTOL 1- LA CONCESSIÓ i com a lletra k) en punt 2 d’obligacions del 
concessionaris el següent text: 

“Degut a la concurrència d'activitats que es dóna al Mercat de Sant Carles,(situació que es dóna quan 
en un mateix centre de treball hi ha treballadors de diferents empreses i/o treballadors autònoms, de 
forma simultània,) L'Associació de venedors del Mercat de Sant Carles, haurà de complir les 
disposicions mínimes en matèria de coordinació d'activitats empresarials, establertes en el Reial 
decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals (BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004). 

Així mateix, l’Associació de Venedors del Mercat de Sant Carles, els paradistes o les diferents 
empreses afectades per la concurrència d'activitats, hauran de complir La Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, publicada al BOE del 10 de novembre de 1995, i 
reformada per la Llei 54/2003 de 12 de desembre, integrant la prevenció de riscos laborals en el 
sistema general de gestió de l'empresa, amb una modalitat preventiva establerta d'acord amb el 
Decret 39/1997 de Gener per el que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i les seves 
posteriors modificacions.”"

QuartQuartQuartQuart....  En data 16 de febrer de 2017 s'ha emès informe del responsable  de l'Oficina de Via Pública i 
Mercats on es proposa estimar l'al·legació presentada i afegir -la com a lletra K a la clàusula IX - Drets 
i obligacions de la persona concessionària  - del capítol 1 dels plecs esmentats.

CinquèCinquèCinquèCinquè....  L'article 47 del Reglament del Mercat Sant Carles, estableix que correspon als titulars dels 
llocs de venda contribuir a la conservació, al  manteniment, a la neteja i a la vigilància del mercat i 
atès que en el Decret  de data 22 de novembre de 2016, pel qual s'incoava el procediment per a 
l'adjudicació directa de les concessions del Mercat de Sant Carles , es declaraven les obres de reforma 
del mercat,  d'execució obligatòria  i els titulars de les parades van manifestar per escrit,  presentat al 
registre general de l'Ajuntament, la seva acceptació a satisfer les quotes corresponents per al 
finançament de les obres esmentades  

SisèSisèSisèSisè.... Que d'acord amb l'informe emès pel responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats, el 
tràmit escaient és l'aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives particulars i condicions 
d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades  del Mercat 
Municipal Sant Carles,  amb resolució de les al·legacions presentades, per a la publicació i aprovació 
definitiva dels plecs.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I. Article 66 del Decret 336/1988, del reglament de patrimoni dels ens locals

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Estimar les al·legacions presentades per l'Associació de Venedors del Mercat de Sant 
Carles,  en el sentit de l’informe signat pel tècnic municipal incorporat a l’expedient i en aquest sentit 
modificar-ne els plecs de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen 
la concessió de domini públic per a la utilització de les parades  del Mercat Municipal Sant Carles, 
annex als presents acords, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- APROVAR DEFINITIVAMENT els plecs de clàusules administratives particulars i 
condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades  
del Mercat Municipal Sant Carles segons el text que consta com a annex als presents acords .

TERCERTERCERTERCERTERCER    .-.-.-.-Adjudicar les concessions demanials de conformitat amb la clàusula XVIII del Plec de 
clàusules reguladores de la concessió els termes i condicions següents :

PARADA
CAMBRA/PAR MAGATZ
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TICIPACIÓ EM

NOM

NÚMERO C.CARN C.FRUIT

C
.
P
E
I
X

NÚMERO
T.QUOE

F.

ANDREU COMAS I FILLS,S.L. 61,62    14,15,16 2,9162

ANDREU COMAS I FILLS,S.L. 67, 1/2 68   

1
,
5
024,25 2,1999

Total Andreu Comas      5,12

BLASCO BLASCO,ANGEL 0,1    A,B 3,1192

CANSALADERIA CAN 
RIERETA,S.L. 20,21 1,00    2,7322

COMAS PASCUAL, 
FRANCISCO 1/2 68,69   

1
,
5
0 2,0619

ESPINOSA 
LOZANO,FERNANDO 8,9 2,00    2,7552

EULALIA PASCUAL SABOYA 59,60   

2
,
0
0 2,7492

HNOS.ESPARZA MARTIN,S.L. 31     1,3546

HNOS.ESPARZA MARTIN,S.L. 42,43,44 1,00    4,0868

HNOS.ESPARZA MARTIN,S.L. 40,41  2,00   2,7652

HNOS.ESPARZA MARTIN,S.L. 30 1,00   33 1,45

Total Hnos. Esparza      9,65

JESUS GOMICIA MORENO 49,50,51  2,00   4,1198

JOAN MARES ASTURGO 66   

1
,
0
0 1,3746

LAURA TRAVESSA SERRA 48    42,43 1,4926

MANUEL VIDE TOUZON 17,18 2,00   38 2,8242

MARCEL MAS MALTAS 19 1,00    1,3776

MERITXELL BLAYA SOLER 10,11    39, 40 2,8472

NOGUER CASTELLS, ANNA 1/2 28,29     2,0319

ORTEGA PARRA,ANTONIO 12,13 3,00   
2,3,4,5,12

,13 3,1922



38

PERE HOMS CULELL 7    18,19 1,4926

PERE HOMS CULELL 15     1,3546

PERE HOMS CULELL 16 1,00    1,3776

PERE HOMS CULELL 5,6 2,00    2,7552

Total Pere Homs      6,98

PICO PI, PAQUITA 52     1,3546

PODALL PARRUS, LLUIS 64,65   

2
,
0
06 2,8182

RASCON NOVOA, JAVIER 3,4 2,00    2,7552

RICART FONT,MARC 2 1,00    1,3776

ROCA CORTS,JOSEFA 24,25,26 3,00   7,8 4,2708

RODRIGUEZ 
MARTINEZ,FERRAN 22 1,00   35 1,4466

RODRIGUEZ 
MARTINEZ,FERRAN 23    34 1,4236

 Total Ferran Rodríguez      2,87

ROSAS SALA, SANTIAGO 27,1/2 28 1,00   26 2,1239

SALADITOS,S.L. 55,56,57     4,0638

SAPORI G&L,S.L. 14 1,00   32 1,4466

SEBASTIAN VIÑAS NIETO 46,47  3,00  41 2,8622

SOTO FRUTOS, SOLEDAD 53,54 2,00   27 2,8242

TABERNER PARERA, VICENS 58,63   

2
,
0
0D 2,9192

VIAPLANA SELLES, JOSEP 
MARIA 37,38,39 3,00   

17,20,21,
22,23,30,

31 4,7768

VIAPLANA SELLES, JOSEP 
MARIA 34 2,00   

9,10,11,2
8,29,36,3

7 1,8836

Total Josep M. Viaplana      6,66

QUARTQUARTQUARTQUART    .-.-.-.- De conformitat amb l'article 47 del Reglament del Mercat Sant Carles, els adjuditcaris 
satisfaran el cost de la conservació, el  manteniment, la neteja i la vigilància del mercat així com les 
obres de reforma, que seran individualitzades com una càrrega sobre la titularitats dels béns d'acord 
amb la tipologia i nombre de parades magatzems i càmeres i que es devengaran en finalitzar les 
obres de reforma. El pagament es realitzarà per qualsevol de les dues opcions manifestades en el 
formulari entrat a l'efecte. 
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CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- PUBLICAR els presents acords i el text íntegre dels plecs en el Butlletí Oficial de la 
Província i inserir-los en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

Alcalde: Moltes gràcies, en aquest apartat hi ha hagut acord a la Comissió Informativa ja, i per tant hi 
ha acord en el Plenari, per tant l'aprovaríem per unanimitat.

S'aprova per  UNANIMITAT

 

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de l'Àrea de Serveis a la Persona, punt número 6, 
senyora Secretària,

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DACORD DACORD DACORD D''''ADSCRIPCIÓ DELADSCRIPCIÓ DELADSCRIPCIÓ DELADSCRIPCIÓ DEL    
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS COM EQUIPAMENT MUNICIPAL A LA SOCIETATTEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS COM EQUIPAMENT MUNICIPAL A LA SOCIETATTEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS COM EQUIPAMENT MUNICIPAL A LA SOCIETATTEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS COM EQUIPAMENT MUNICIPAL A LA SOCIETAT    
MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA SLMUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA SLMUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA SLMUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA SL ,,,,    DE DATADE DATADE DATADE DATA    22222222    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2015201520152015

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- La societat municipal Granollers Escena, S.L. té com a objecte social, entre altres, "la 
organització, coordinació i gestió i administració dels equipaments culturals municipals que li siguin 
adscrits", tal com determina l'article núm. 2.d) dels seus estatuts reguladors. 

Des del moment de la seva constitució l’any 2001, GESL ha estat arrendatària de l’edifici del Teatre 
Auditori, centre d'exhibició i creació cultural, fet que ha permès a la societat municipal l’explotació 
comercial de l’edifici, amb l’objectiu d’oferir programacions culturals diverses i de qualitat .

La interpretació lògica de l’execució en el moment de la inversió inicial va ser la gestió per 
arrendament atès que es va aplicar la deducció fiscal de l’IVA pel seu import total. En base a aquella 
interpretació fiscal, pacífica i acceptada per l’Agència tributària, es va establir un període de 
consolidació d’ingressos amb IVA per un període que excedeix els 10 anys; motiu pel qual 
l’Ajuntament ha acomplert amb els requisits fiscals de la deducció inicial . 

La nova interpretació de les liquidacions de l'IVA establertes per l'Agència tributària, però, preconitzen 
una menor possibilitat de deducció de determinades inversions, motiu pel qual es feia necessari 
modificar el règim inicial per un més adequat a la gestió interna i més adient als canvis de doctrina i 
normatius del tribut.

Tal com s'ha fet amb altres equipaments de titularitat municipal en què s'han adscrits a empreses 
municipals, per part de l'Ajuntament de Granollers s'ha considerat oportú procedir a l'adscripció de la 
finca ocupada pel Teatre Auditori de Granollers a la societat municipal Granollers Escena, SL, per a 
què hi  desenvolupi tant la gestió patrimonial íntegra com la gestió operativa .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  En data 22 de desembre de 2015, en sessió plenària del ple de la corporació fou pres, entre 
d'altres, l'acord «relatiu a la rescissió del contracte d'arrendament del Teatre Auditori de Granollers a 
l'empresa Granollers Escena SL, aprovat per la Junta de Govern Local de dia 5 de desembre de 2011, 
i conseqüentment, aprovar l'adscripció del Teatre Auditori de Granollers com equipament de titularitat 
municipal a la societat municipal Granollers Escena , SL». 

L'esmentat acord, al seu punt segon, aprovava l'adscripció de «l'espai de titularitat municipal ubicat en 
l'equipament cultural del Teatre Auditori de Granollers (...) a la Societat Municipal Granollers Escena, 
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SL, que serà gestionat d'acord amb les previsions dels seus estatuts reguladors, i per donar 
compliment als seus fins, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2016 i sense termini, per un valor 
cadastral total de 3.319.545,85 euros». 

Al seu punt tercer continuava disposant que es fes constar a l'Inventari de Béns de la Corporació, la 
valoració i l'adscripció de l'espai Teatre Auditori als efectes que disposen els articles 215 i 216 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Resulta necessari modificar l'import de l'adscripció efectuada, ja que es va tenir en compte el 
valor cadastral de l'edificació, i no el seu valor net comptable.

L'adscripció realitzada, relativa a l'edificació, no va tenir en compte la valoració dels béns mobles 
(maquinària, mobiliari, etc...) que en ella s'hi contenen, si bé aquests béns també haurien d'incloure's 
en l'esmentada adscripció. 

D'altra banda, s'ha vist la necessitat d'incloure a aquesta valoració els imports de les operacions 
realitzades durant els anys 2000 i 2001, de les quals no es disposava en el moment de tramitació de 
l'expedient d'adscripció tramitat l'any 2015. 

A tal efecte, la Intervenció Municipal ha emès, en data 8 de febrer de 2017, informe relatiu a la 
valoració de les inversions realitzades per l'Ajuntament en l'equipament cultural del Teatre Auditori de 
Granollers que es van adscriure, amb efectes 1 de gener de 2016, a la societat municipal Granollers 
Escena, en l'esmentat acord de Ple de 22 de desembre de 2015, on s'exposa que s''ha procedit a 
recalcular el valor net comptable de les inversions realitzades amb efectes 01/01/16, en incorporar les 
operacions realitzades en els exercicis 2000 i 2001, que inicialment no es van incloure a l'informe 
emès en data 15/12/15. 

Per a la realització d'aquest càlcul s'ha atès a l'informe emès pel Director Gerent de la societat 
Granollers Escena corresponent a l'estat de  conservació de les inversions realitzades per 
l'Ajuntament. 

S'assenyala a l'informe d'Intervenció que en l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat 
material,amb excepció dels terrenys, l'Ajuntament ha aplicat el mètode d'amortització lineal en funció 
de la vida útil estimada de cadascun d'ells.

L'esmentat informe emès per la Intervenció Municipal conclou que el recàlcul del valor net comptable 
(descomptada l'amortització) de les inversions realitzades directament per l'Ajuntament de Granollers 
en l'equipament del Teatre Auditori que s'han adscrit amb efectes 1 de gener de 2016 a la societat 
municipal Granollers Escena, SL, consta en la comptabilitat municipal per l'import total acumulat de 
3.584,024,38 euros, amb el detall següent:

AdscripcióAdscripcióAdscripcióAdscripció     01010101////01010101////2016201620162016

Nº COMPTENº COMPTENº COMPTENº COMPTE COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE

Valor brutValor brutValor brutValor brut     
inversions ainversions ainversions ainversions a     
31313131////12121212////2015201520152015

AmortitzAmortitzAmortitzAmortitz ....    
acumulada aacumulada aacumulada aacumulada a     
31313131////12121212////2015201520152015

Valor netValor netValor netValor net     
comptable acomptable acomptable acomptable a     
31313131////12121212////2015201520152015

211 Construccions 4.590.145,81 1.160.900,69 3333....429429429429....245245245245,,,,12121212
214 Maquinària i utillatge 54.894,60 48.048,30 6666....846846846846,,,,30303030
215 Instal·lacions tècniques i altres 927.267,97 907.812,37 19191919....455455455455,,,,60606060
216 Mobiliari 285.317,71 284.316,58 1111....001001001001,,,,13131313
217 Equips per a processos informàtics 253.821,90 126.345,67 127127127127....476476476476,,,,23232323

6666....111111111111....447447447447,,,,99999999 2222....527527527527....423423423423,,,,61616161 3333....584584584584....024024024024,,,,38383838

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- L'arquitecte David Lladó Porta, arquitecte, amb núm. 22289-5 de col·legiat del Col·legi 
d'arquitectes de Catalunya, en data 16 de gener de 2017 ha emès informe de valoració econòmica per 
determinar el valor del terreny i la construcció del Teatre Auditori de Granollers .

De conformitat a l'esmentat informe, es determina una taxació global de 7.092.347,77 euros, 
corresponents a una taxació de 964.141,91 euros per al solar, i de 6.128.205,86 euros per a 
l'edificació. 
S'estableix la vida útil restant de l'edifici a data 1 de gener de 2016 en 42 anys, per un màxim de vida 
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útil de l'edificació que no ha de superar els 50 anys en la seva totalitat, assimilat a un edifici comercial 
de pública concurrència. 

S'estima doncs la depreciació de l'edifici, sense el valor del sòl, en un 2,00% anual. Així, el valor de 
l'edifici a data 1 de gener de 2016 es fixa en 5.213.650,94 euros.

Així, la taxació del conjunt de l'equipament seria la següent:

Valor sense depreciacióValor sense depreciacióValor sense depreciacióValor sense depreciació Valor actualValor actualValor actualValor actual     ((((amb depreciacióamb depreciacióamb depreciacióamb depreciació ))))
Del solar 964.141,91 964.141,91
De l'edificació 6.128.205,86 5.213.650,94

7777....092092092092....347347347347,,,,77777777 6666....177177177177....792792792792,,,,85858585

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- D'altra banda, l'Ajuntament de Granollers ha realitzat durant l'exercici 2016 inversions en les 
instal·lacions del Teatre Auditori de Granollers , que cal procedir a adscriure a la societat municipal . 

L'acord de Ple de data 22 de desembre de 2015 pel qual s'aprova l'adscripció del Teatre Auditori de 
Granollers com equipament de titularitat municipal a la societat municipal Granollers Escena, SL, 
estableix que l'Ajuntament de Granollers, de manera anual adscriurà a la societat les noves inversions 
realitzades.

A tal efecte, la Intervenció Municipal ha emès, en data 8 de febrer de 2017, informe relatiu a «la 
valoració de les inversions realitzades en l'exercici 2016 per l'Ajuntament de Granollers en 
l'equipament cultural del Teatre Auditori de Granollers».

L'esmentat informe conclou que durant l'exercici 2016 l'Ajuntament ha comptabilitzat despeses 
d'inversió efectuades en les instal·lacions del Teatre Auditori de Granollers amb un valor net 
comptable de 119.720,26 euros, amb el detall següent: 

AdscripcióAdscripcióAdscripcióAdscripció     31313131////12121212////2016201620162016

Nº COMPTENº COMPTENº COMPTENº COMPTE COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE

Valor brutValor brutValor brutValor brut     
inversions ainversions ainversions ainversions a     
31313131////12121212////2016201620162016

AmortitzAmortitzAmortitzAmortitz ....    
acumulada aacumulada aacumulada aacumulada a     
31313131////12121212////2016201620162016

Valor netValor netValor netValor net     
comptable acomptable acomptable acomptable a     
31313131////12121212////2016201620162016

214 Maquinària i utillatge 31.799,44 0,00 31313131....799799799799,,,,44444444
215 Instal·lacions tècniques i altres 17.056,82 0,00 17171717....056056056056,,,,82828282
217 Equips per a processos informàtics 70.864,00 0,00 70707070....864864864864,,,,00000000

119119119119....720720720720,,,,26262626 0000,,,,00000000 119119119119....720720720720,,,,26262626

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Tal com es recull a l'acord de Ple de data 22 de desembre de 2015 pel qual s'aprova 
l'adscripció del Teatre Auditori de Granollers com equipament de titularitat municipal a la societat 
municipal Granollers Escena, SL, «les adscripcions esmentades confereixen a la societat municipal 
Granollers Escena, S.L, un dret d'ús sobre aquests béns sense cap contraprestació, la qual cosa, fa 
que la societat haurà de fer-ho constar en l'actiu del seu balanç, el valor atribuïble d'aquests drets, 
d'acord amb allò que estableix el Pla General de Comptabilitat, aprovat per RD 1514/2007, de 16 de 
novembre.»

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Pel que fa al manteniment de l'edifici i al règim d'inversions, tal com es recull a l'acord de data 
22 de desembre de 2015, «l’adscripció no suposa cap alteració en el procediment actual pel que fa al 
manteniment de l'edifici a càrrec de Granollers Escena, S.L. i la nova inversió a fer a càrrec de 
l'Ajuntament de Granollers que de manera anual adscriurà les inversions realitzades cada any a la 
societat»

De conformitat a allò establert a l'article 41 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, s'estableix que la formalització de l'adscripció anual de les 
inversions realitzades per l'Ajuntament a l'equipament cultural del Teatre Auditori es realitzarà 
mitjançant acord de Junta de Govern Local. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 214.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
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serveis dels ens locals (ROAS), en relació als articles 215 i 216 del mateix text legal, quan es diu que 
«els béns de domini públic adscrits pels ens locals a aquest tipus de societats per al compliment dels 
seus fins conserven la qualificació jurídica originària i l'adscripció no implica transmissió del domini ni 
desafectació». 

Article 75 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, quan 
s'estableix que els béns i dret hauran de destinar-se al compliment dels fins que van motivar la seva 
adscripció i en la forma i les condicions que, en el seu cas, s'haguessin establert al corresponent 
acord. 

Article 76 de la Llei 33/2003, on es disposa que respecte dels béns i drets adscrits, correspon als 
organismes públics l'exercici de les competències demanials, així com la vigilància, protecció jurídica, 
defensa, administració, conservació, manteniment i altres actuacions que requereixi el correcte ús i 
utilització dels mateixos. 

Article 92 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals, quan s'estableix que els béns i drets adscrits als organismes autònoms conserven la seva 
qualificació jurídica, i que els organismes autònoms que els reben no n'adquireixen la propietat, i 
únicament se'ls atribueixen facultats per a la seva conservació i utilització per la compliment dels fins 
que en determinen l'adscripció. 

Articles 94 i 95 del Decret 336/1988, quant a la conservació dels béns adscrits als organismes 
autònoms. 

Article 41 del Decret 336/1988, en allò relatiu a l'alienació, gravamen i cessió dels béns patrimonials 
dels ens locals. 

    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 de la disposició segona de l'acord adoptat en data 22 de desembre de 
2015, en sessió plenària del ple de la corporació, relatiu a l'adscripció del Teatre Auditori de 
Granollers com equipament de titularitat municipal a la societat municipal Granollers Escena , SL, en el 
sentit següent:

«Adscriure el solar i l'edificació de titularitat municipal de l'equipament cultural del Teatre Auditori de 
Granollers, i descrits a l'antecedent quart anterior, a la Societat Municipal Granollers Escena, SL per 
tal que siguin gestionats d'acord amb les previsions dels seus estatuts reguladors, i per donar 
compliment als seus fins, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2016 i sense termini, per un valor 
raonable de 6.177.792,85 euros (corresponents a 964.141,91 euros del solar, i 5.213.650,94 euros de 
l'edificació).»

«Així mateix, adscriure els béns de titularitat municipal ubicats en l'equipament cultural del Teatre 
Auditori de Granollers, i descrits a l'antecedent tercer anterior, a la Societat Municipal Granollers 
Escena, SL per tal que siguin gestionats d'acord amb les previsions dels seus estatuts reguladors, i 
per donar compliment als seus fins, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2016 i sense termini, 
per un valor net comptable de 154.779,26 euros.»

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar l'adscripció a la societat municipal Granollers Escena, SL de les inversions 
efectuades per l'Ajuntament de Granollers en les instal·lacions del Teatre Auditori durant l'exercici 
2016, i descrites a l'antecedent cinquè anterior, per un valor net comptable de 119.720,26 euros. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Establir que l'adscripció a la societat municipal Granollers Escena, SL de les noves 
inversions realitzades per l'Ajuntament a l'equipament cultural del Teatre Auditori es realitzarà de 
forma anual mitjançant acord de Junta de Govern Local, de conformitat a allò establert a l'antecedent 
setè del present acord. 

QuartQuartQuartQuart.- Fer constar a l'Inventari de Béns de la Corporació les modificacions efectuades pel present 
acord en allò relatiu a la valoració i les adscripcions de l'espai Teatre Auditori de Granollers, als 
efectes que disposen els articles 215 i 216 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals . 
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CinquèCinquèCinquèCinquè.- Notificar el present acord a la societat municipal Granollers Escena, SL i al Servei de 
Patrimoni d'aquesta Ajuntament.

Alcalde: Moltes gràcies, aquest apartat ha estat explicat a les Informatives i no hi ha intervencions. Sí 
que hi ha petició de votació,

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

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar, punt número 7, 
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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL III PLA MUNICIPAL DE DROGUESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL III PLA MUNICIPAL DE DROGUESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL III PLA MUNICIPAL DE DROGUESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL III PLA MUNICIPAL DE DROGUES,,,,    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ____ACCIÓ MUNICIPAL EN EL CONSUM DE DROGUESACCIÓ MUNICIPAL EN EL CONSUM DE DROGUESACCIÓ MUNICIPAL EN EL CONSUM DE DROGUESACCIÓ MUNICIPAL EN EL CONSUM DE DROGUES,,,,    DURANT EL PERÍODEDURANT EL PERÍODEDURANT EL PERÍODEDURANT EL PERÍODE    
2016201620162016----2020202020202020

1111. El Ple de l'Ajuntament de Granollers de data 27 de novembre de 2012 aprova el II Pla Municipal de 
Drogues-Granollers_Acció municipal en el consum de drogues, pel període 2012-2015. 

2222. El seguiment del desenvolupament d'aquest Pla s'ha fet a través del III informe de l'Observatori 
municipal de drogues, que ha estat presentat a la Comissió tècnica de drogodependències el 15 de 
novembre de 2016 i a la Comissió municipal de drogodependències el 28 de novembre de 2016. Les 
seves conclusions han permès elaborar el III Pla Municipal de Drogues pel pel període  2016-2020.

3333. Granollers_Acció municipal en el consum de drogues 2016-2020 dóna continuïtat a l'estratègia del 
Pla anterior proposant programes i activitats que han de permetre abordar tot allò relacionat amb les 
addiccions a través de:
- Conèixer la realitat del consum de drogues a Granollers
- Establir protocols i promoure el treball conjunt des de l 'àmbit professional
- Sensibilitzar la ciutadania sobre el tema de les drogues i la seva prevenció
- Donar resposta a situacions relacionades amb el consum
- Proposar intervencions i activitats preventives en la matèria
- Proposar recursos i serveis útils d 'orientació i assessorament

Les línies de treball que desenvolupa van adreçades a:
- Potenciar el desenvolupament de mecanismes de prevenció, informació i atenció a joves i 
adolescents
- Definir un contingut teòric i tècnic
- Promoure una metodologia de treball que afavoreixi el treball conjunt, la coordinació de recursos i la 
participació comunitària. 

Planteja 6 eixos de treball, cadascun dels quals proposa diversos programes i projectes per a ser 
desenvolupats: 
1) Informació i comunicació
2) Prevenció i reducció de riscos
3) Detecció i intervenció
4) Atenció i seguiment
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5) Comunitat
6) Recerca i investigació

Aquests eixos d'intervenció han de permetre treballar amb un enfocament:
- Individual: amb serveis d'atenció personalitzada
- Grupal: amb atenció a grups de persones amb un interès o un nexe comú
- Comunitari: amb actuacions que sensibilitzin i fomentin la cohesió i la participació .

4444. El III Pla Municipal de Drogues-Granollers_Acció municipal en el consum de drogues s'ha presentat 
a la Comissió municipal de drogodependències el  28 de novembre de 2016.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret     ::::

- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública. Inclou entre les prestacions en matèria de salut 
pública que es detallen a l'article 6.3, la promoció dels factors de protecció i la protecció i prevenció 
dels factors de risc davant les substàncies que poden generar abús, dependència i altres addiccions, 
especialment dels que incideixen més en la salut de la població. Així mateix, inclou a l'article 52 sobre 
els serveis mínims dels ens locals , a) L'educació sanitària en l'àmbit de les competències locals.

- Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència. El Títol II, sobre les mesures preventives generals, en els articles 6, 7 estableix que els 
ens locals, en l'àmbit de llur competència, han de desenvolupar accions d'informació i d'educació 
sanitària de la població en les matèries regulades per aquesta Llei, les quals accions han d'ésser 
coordinades necessàriament amb les actuacions del Consell Executiu en aquest camp, i que s'ha 
d'impulsar una acció social preventiva en relació amb les dependències i s'ha de promoure, amb 
prioritat, el proveïment dels serveis socials d'atenció primària en les zones on se'n detecta un alt grau 
d'incidència i on es dóna un risc major de dependència. El Títol III, de les mesures de prevenció i 
assistència de la dependència de drogues no institucionalitzades, a l'article 8 dóna les directrius per a 
la informació i educació sanitàries, per a la assistència de les dependències de drogues no 
institucionalitzades, i de la rehabilitació i la reinserció de persones amb dependències . El Capítol 2, de 
la coordinació, estableix a l'article 41.2 de que els municipis poden establir comissions locals dins llur 
àmbit competencial i territorial amb finalitats d'estudi, d'orientació de les actuacions públiques i de 
proposta d'accions als òrgans corresponents; aquestes comissions han d'actuar en coordinació amb 
les que preveu el punt 1 (d'àrees territorials vigents en sanitat i en serveis socials ).

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic .

- Ordenança dels espais d'ús públic i civisme, aprovada en la sessió de Ple de l'Ajuntament de 
Granollers de 27 de setembre de 2016 i publicada en el BOP el 5 de desembre de 2016.

- Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials privats de consum de 
cànnabis, aprovada en la sessió del Ple de l'Ajuntament de Granollers de 31 de maig de 2016 i 
publicada en el BOP de 18 de juliol de 2016.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar el III Pla Municipal de Drogues «Granollers_Acció municipal en el consum de 
drogues 2016-2020», documentació que s'adjunta.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre a informació pública l'esmentat Pla per un període de trenta dies hàbils, mitjançant 
la publicació d'aquest acord en el BOPB i en el tauler d'edictes de la corporació, als efectes que les 
persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si 
transcorregut aquest termini no s'ha formulat cap suggeriment o al·legació, es considerarà aprovat 
definitivament. 
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Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha presentació, la farà la regidora de Salut i Serveis Socials, 
Maria del Mar Sánchez tens la paraula, endavant, 

Senyora Sánchez: Gràcies Alcalde, la trajectòria que té aquest Ajuntament en desenvolupar polítiques 
en matèria de drogodependències és molt llarga. En els darrers anys va sorgir la necessitat d'abordar 
el consum de drogues entre els i les  joves des de diferents vessants, més enllà de les actuacions en 
prevenció que feien en els centres educatius i que seguim fent. El Ple municipal va aprovar el dia 29 
d'abril de 2008 el primer Pla municipal de drogues, amb una vigència de quatre anys, anomenat 
Granollers acció municipal en el consum de drogues, amb un objectiu clar, el de prevenir i potenciar la 
sensibilització al voltant del consum de drogues , principalment entre joves i adolescents. 

Granollers acció municipal en el consum de drogues, s'emmarca en la lògica d'un procés continu i no 
en activitats aïllades, entenent que s'ha de treballar contínuament, continuadament, i des de diferents 
àmbits i vessants. Els punts de partida metodològics responen a un plantejament bàsic de planificació 
sociosanitària, donant una visió de la realitat al territori, ajustant la intervenció sobre les necessitats 
detectades, protocol·litzant el treball i el desenvolupament, i revisant-lo per a futures intervencions. 

El programa, d'acord amb els seus principis d'intervenció, té una clara orientació des de la perspectiva 
de promoció de la salut. Els projectes i accions a desenvolupar han de complir amb unes estratègies 
comunes, i es marca com a línies de treball transversal, impulsant i promovent l'educació per la salut, 
aplicant la filosofia de reducció de riscos i danys, contemplant i fent transversal la perspectiva de 
gènere i la multiculturalitat, sistematitzant la revisió de les seccions, i la seva avaluació i l'entorn dos 
punt zero, amb la web sobre drogues.net, com a plataforma.

En aquests anys hem desenvolupat diferents programes i projectes, alguns d'aquests estan força 
consolidat, i avui m'agradaria destacar-los. La intervenció en el marc dels centres educatius, un treball 
conjunt amb els centres educatius i en diferents programes d'intervenció, anualment arriba una 
mitjana de dos mil adolescents i joves escolaritzats. L'atenció psicològica d'informació i 
assessorament, a adolescents i famílies a nivell personalitzat, que es treballa de manera 
individualitzada, amb una mitjana anual de cinquanta adolescents i les seves famílies, i també de 
manera coordinada amb altres recursos de la ciutat, com poden ser serveis socials, CESMIC, CAS de 
drogodependències, justícia juvenil i uns altres. La realització de projectes i protocol de treball conjunt 
amb altres recursos comunitaris i serveis municipals , en aquest cas, destacar el programa de mesures 
alternatives a menors sancionats per consum de drogues, que ha estat una referència per altres 
ajuntaments. La realització i gestió de la pàgina web sobre drogues.net, aquest portal s'ha convertit en 
una referència pel que fa a opinió i informació del consum de drogues pel país, aproximadament rep 
unes tretze mil visites de mitjana anual, més de deu mil usuaris per any, i destacar que som l'únic 
municipi català que disposa d'una pàgina web pròpia. Les intervencions de sensibilització comunitària, 
com l'elaboració de la guia dirigida a famílies , drogues i adolescència es coneix a comprendre i actuar. 
La web parlem de drogues.cat, diferents xerrades realitzades en centres cívics, AMPAS, etcètera. 
Cinc edicions del curs repensem les drogues, informació i propostes per l'abordatge amb joves i 
adolescents, concursos de sensibilització sobre l'ús de les tecnologies, intervencions preventives i 
campanyes per Música en viu i Festa Major amb el programa Salut i festa, que versa sobre el treball 
amb les entitats, abans, durant i després de les festes, relacionada amb la dispensació responsable 
d'alcohol i l'atenció a les violències masclistes. I per últim la realització de tres informes d'avaluació i 
anàlisis de la realitat del consum de drogues a la ciutat, en el marc de l'observatori municipal de 
consum de drogues de Granollers. 

L'expedient que portem avui a aprovació, és el document marc en el que s'exposa l'estratègia global 
d'intervenció "Granollers acció municipal en el consum" de drogues, en el qual s'explica el treball que 
realitzarà durant el període 2016 2020, en aquest Pla de treball, a quatre anys, es presenta la 
continuació d'una estratègia municipal, Granollers acció municipal en el consum de drogues, per ser 
aplicada durant aquest període.
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Segueix sent una proposta global d'abordatge preventiu i d'intervenció en el consum de drogues, i 
altres conductes associades al municipi. Proposem un treball que tingui com a pilars de la seva tasca 
una forta empremta social, educativa, comunitària, i de promoció de la salut, que promogui la 
sensibilització i el respecte per la temàtica, que abordi les drogues des de la seva globalitat, tenint en 
compte les característiques locals, que resulti d'utilitat, que afavoreixi la participació i treball conjunt, 
que utilitzi elements innovadors, lligats sobretot amb les tecnologies d'informació i comunicació, i que 
sigui informatiu i formatiu per al municipi . 

En tot això, hem sistematitzat un Pla de treball, que ens ha de permetre desenvolupar els següents 
eixos de funcionament: Primer, conèixer la realitat del consum de drogues a Granollers. Segon, 
protocol·litzar i promoure el treball conjunt relacionat amb drogues des de l'àmbit professional del 
municipi. Tercer, sensibilitzar al municipi, sobre el tema de les drogues i la seva prevenció. Quart, 
donar resposta a situacions relacionades amb el consum, proposar intervencions i activitats 
preventives en la matèria. Cinquè, proposar recursos i serveis útils d'orientació i assessorament, per a 
qui ho desitgi i ho necessiti.

El tema drogues ens permet treballar aspectes que va molt més enllà dels efectes de les substàncies i 
les addiccions. Entenem la prevenció en el consum de drogues com un mitjà, i no com una fi per 
atendre altres aspectes, la responsabilització al respecte, l'acceptació de límits, la prudència, 
fomentarem una actitud de prudència, sobretot es treballarà actituds que després poden ser útils, per 
a altres coses de la vida, i potenciarem una postura crítica vers tot allò que col·loca, però alhora 
descol·loca, consumisme, publicitat, encara que puguem o vulguem intuir les conseqüències a mitjà o 
llarg termini, treballarem des de situacions quotidianes vinculades al present. Deixar-se portar-se per 
la sensació d'urgència no sol presentar resultats favorables, començarem per treballar el més proper, 
per després poder traspassar a substàncies i realitats futures o llunyanes, o el que és el mateix, per 
poder treballar substàncies llunyanes, és necessari haver prioritzat les properes, per exemple en el 
treball amb adolescents, joves, parlem bàsicament d'alcohol i porros. 

Tot plegat ha de permetre'ns treballar diferents eixos d'intervenció des d'un mateix col·lectiu, tan 
individual oferint serveis d'atenció personalitzada, o en grup, incidint en tot el col·lectiu i comunitari, 
sensibilitzant i fomentant cohesió i participació .
 
Bé, ja acabo, per finalitzar, vull agrair a tothom que ha participat en el procés d'elaboració d'aquest 
Pla, totes les seves reflexions i aportacions, i agrair molt especialment la feina realitzada pel tècnic 
especialista en drogues, en Jordi Bernabéu, no només per l'elaboració d'aquest pla de drogues, sinó 
per tota la feina feta al llarg d'aquests anys. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha anunciades intervencions, no sé si per part del Partit 
Popular? Per part de la CUP? La senyora Oliver té la paraula, endavant, 

Senyora Oliver: Breument, bona vesprada a tothom. Bé, nosaltres hem votat a favor del Pla, d'aquest 
Pla de drogues, entenem que és un projecte, a més a més és un projecte absolutament rigorós, molt 
ben treballat i per tant molt ambiciós. Entenem que per desenvolupar aquest Pla és important tenir-ho 
en compte, per assumir diguéssim els objectius plantejats, és important dotar-los de recursos 
materials i humans, és a dir, el propi Jordi Bernabeu va venir a presentar-nos el Pla, i va explicitar en 
algun moment, la necessitat de donar, de tenir més recolzament humà, per tant això és quelcom que 
ja sabem, que es tindrà en compte amb, perquè clar, els projectes necessiten mans. 

Sí que és veritat que demanem també que hi hagi bona coordinació, per tant coordinació del Pla de 
drogues, amb Salut Pública, també és veritat i a vegades no hem entès aquesta manca de 
coordinació, per exemple quan es va treballar el tema dels locals cannàbics, no es va, entenem, que 
es va treballar només des d'Urbanisme, i en canvi no es va treballar des de l 'àrea de drogues. 
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I evidentment també sumar-nos, com deia ara la Maria del Mar, sumar-nos i felicitar-los no només, al 
tècnic en concret, que està desenvolupant el Pla de drogues, i per tant ha fet un treball extraordinari, 
sinó a tots els tècnics i tècniques treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que en el fons són el 
subjecte que sustenten l'engranatge i el bon funcionament d'aquest Consistori.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans

Senyor Carmany: Bé, molt breument perquè nosaltres subscrivim el que han dit els companys de la 
CUP. Felicitar molt, molt fort al Jordi perquè vam tindre la sort de què ens expliqués insitu aquest Pla a 
la penúltima Comissió Informativa, la qual Ciutadans va quedar encantat i per tant creiem que és un 
Pla molt estricte, molt rigorós, que d'aquí a 4 anys podrem treure una bona diagnosi de quin és el 
nivell de consum de drogues a la nostra ciutat i per tant nosaltres vam quedar molt satisfets amb 
aquest Pla i amb aquesta explicació, i el nostre vot serà favorable. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra Republicana, senyora Maynou té la paraula, endavant,

Senyora Maynou: Sí, nosaltres volíem comentar algunes de les coses del Pla, respecte al document 
que avui aprovem. En primer lloc sí que volem destacar la línia teòrica i metodològica del Pla, i ens 
sembla molt adient, i també felicitem a tota la part de l'equip tècnic del Servei de Salut Pública, i també 
doncs d'Educació, que ens consta que està implicat, i que també ho treballen aquest tema. Pel que fa 
a la part executiva, sí que creiem que està ben enfocada però pensem que algunes parts queda 
massa oberta, i volíem fer algunes reflexions o algunes concrecions que ens agradaria que sortissin . 

Per exemple, des del nostre Grup, trobem a faltar una concreció més ferma en com actuarem en 
alguns col·lectius concrets, creiem necessari un enfocament de gènere, molt més rigorós, a la franja 
de catorze a divuit anys, també concretar més les activitats dirigides a pares i mares d'alumnes doncs 
de secundària obligatòria i postobligatòria. I així també com de quina manera voldríem saber de quina 
manera es tindrà d'actualitzar l'Observatori municipal de consum de drogues. També creiem, 
reclamem més aviat, que es reactivi la Comissió municipal de drogodependències, com espai 
participat amb tots els agents implicats, i l'abordament de les drogodependències. I en desenvolupar 
una feina de control i seguiment del Pla, creiem que és molt important el tema també que des del 
Consell es faci, es pugui valorar tant la planificació del pla , com sobretot aquests seguiments. 

En general, en concret, sí que també creiem que és important potenciar el servei d'informació i 
assessorament sobre drogodependències i addiccions, perquè de fet i com ja s'ha dit, a vegades és 
especialment remarcable la manca d'informació que tenen els joves i moltes vegades també la manca 
de comunicació i informació que tenen les pròpies famílies, o els entorns dels joves, el nostre Grup 
votarà a favor d'aquest Tercer pla de drogues municipal, en tant que com hem dit és un Pla correcte, 
però que sobretot estem molt interessats o creiem que val la pena fer-ne el seguiment de com es 
desenvoluparà i executarà. I en aquest sentit sí que volíem recuperar, respecte a l'anterior Pla de 
drogues destacar que els nivells, els objectius, assolits, es van quedar en un nivell baix mig i això ens 
preocupa i pensem que la cara aquest Tercer pla de droga hauríem de millorar aquests nivells 
d'assoliment gràcies. 
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Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, 

Senyor Sastre: Molt bé, moltes gràcies, molt breument també perquè jo crec que evidentment hi ha un 
acord per votar favorablement amb aquest Pla de drogues. Desgraciadament per motius d'agenda no 
vaig poder ser a la Informativa on el Jordi Bernabeu va fer l'explicació, però en tot cas aquest regidor 
ha anat fent un seguiment de la feina que s'ha anat fent, amb el web sobre drogues, i també fins i tot, 
no recau en aquest propi Pla, però sobre pantalles que també jo crec que té un enfoc molt interessant, 
sobretot des d'un vessant educatiu que és un punt on fa incidència especial aquest Pla que ens l'hem 
mirat, i al final doncs aquesta és una feina tècnica, és a dir, que té una incidència important a nivell 
social a la ciutat, que té una necessitat de qui hi hagi una voluntat política al darrere, i jo crec que hi 
és, de la sencera transversalitat d'aquest Ple per anar en aquesta línia, i que hi serà doncs jo crec per 
fer un seguiment de com es va desenvolupant aquest Pla. Per tant aquest Grup estarà plenament 
disponible per fer aquest seguiment, però al final deia que és un document elaborat pels tècnics amb 
bon criteri, per tant quan els tècnics es posen a fer aquesta feina jo crec que és just que els polítics, 
que podem marcar directrius, però que a l'hora de la veritat, doncs són aquesta gent que palpem més 
la realitat del dia a dia, doncs d'aquest vessant més tècnic i més d'expertesa, puguin desenvolupar 
aquesta feina, i al nostre parer doncs és força encertada, i per tant en aquest sentit estarem amatents 
a com s'està desenvolupant aquest Pla. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si la regidora vol fer una intervenció, una rèplica, endavant 

Senyora Sánchez: Primer donar les gràcies, sobretot a aquells que van venir a les dues sessions que 
s'han fet per explicar-lo, una a la Comissió política de drogues, en la tant el Jordi Bernabeu, com la 
Laia Porta van explicar tot el document, no només el Pla que tenim, sinó el que és l'observatori, on es 
fa tota l'avaluació i on jo crec que tal com l'hem explicat, ens obrim en canal per explicar el que fem i 
com ho fem.

Si hi ha una cosa a destacar en aquest Pla, és la perspectiva de gènere, si en l'anterior hi havia 
perspectiva de gènere, en aquesta la transversalitat que té i la perspectiva de gènere crec que és un 
del gènere, crec que és un dels plans que hem elaborat amb més perspectiva, això, la Comissió de 
drogues són dues vegades les que, ja ho posa això aquí, durant tot el Pla, tot el procés del Pla, són 
dues vegades les que es reuneix políticament, la tècnica és la que porta tot el tema, per tant, la 
primera és per dir com és a l'observatori, el que hem de fer, si hem de fer alguna aportació, i després 
portar-lo a aprovació. I la següent és per fer el tancament, i tornar a fer l'elaboració.

Durant tot el 2016, el que s'ha fet, ha sigut l'observatori i posar totes les línies per començar a fer el 
que després s'ha convertit en el Pla. Dic que una de les coses, a part de perspectiva de gènere, que 
es remarca en aquest Pla, és la línia comunitària, que reforçarà i molt, que és per donar sobretot més 
cobertura a tot l'apartat comunitària, tant a nivell de clubs cannàbics, que volem treballar molt, sí que 
és veritat, i alguna cosa Maria, sí que des de Salut es va treballar el tema amb urbanisme, no potser 
com a vosaltres us hagués agradat, però sí que es va tractar el tema, i per tant com que sabem que 
queden coses pendents, a part de la de l'activitat pròpia, doncs el que nosaltres pensem i ja s'està 
fent, són reunions amb els clubs cannàbics per fer tipus de taller, si saber qui són les persones que 
van, o sigui, bé com vau estar, i us ho va explicar el Jordi, sabeu molt bé quina és la feina que es 
tindrà que fer, i que volem desenvolupar en aquest Pla. 
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Que falten recursos? Sí, però també sabeu que hi ha una partida disposada en un concurs que està 
per treure una altra vegada, i poder contractar la persona perquè desenvolupi aquest Pla i quan diu 
que la valoració, si és que ens ens hem obert en canal, i hem dit aquí que la nostra valoració, és la 
valoració dels tècnics, eh, ha sigut mitjana o no, o que no està consolidat del tot, clar, és una 
avaluació, si no tenim aquesta avaluació, i no diem amb allò que fallem, no podem fer-ho, per tant hem 
sigut estrictes i hem valorat molt i molt bé, allà on fallem, per fer-ho.

També hem de ressaltar que el Pla ens podíem fer quatre tallerets, i ja està, i cobririen l'expedient, 
però des de l'Ajuntament, i des d'aquest Govern nosaltres no treballem per cobrir expedients, sinó que 
treballen per fer una bona feina i per això posem i avaluem les coses tal com són. Recordar-vos que 
també ho posa aquí, que la LARSAL ens treu totes les competències, i que des d'aquest Ajuntament fa 
anys que s'aposta per tractar aquests temes, no ve d'ara, ja des del primer pla, i és el Tercer pla, pocs 
ajuntaments ho tenen, si no de fa molt temps, i continuarem sempre que puguem, i ho seguirem fent.

Alcalde: Moltes gràcies, si ho desitgen, hi ha un segon torn. No? Ciutadans tampoc? Esquerra? Per 
tant, tothom ha anunciat també el seu vot favorable, quedaria aprovat el Pla per unanimitat.

S'aprova per  UNANIMITAT

Alcalde: Passaríem a l'apartat de Junta de Portaveus, senyora Secretària, ara és el seu moment, 
anava a dir de glòria, o no, endavant,

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

8888....1111).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PARA EL ESTUDIO YMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PARA EL ESTUDIO YMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PARA EL ESTUDIO YMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PARA EL ESTUDIO Y    
MEJORA DE LA SEGURIDAD Y VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES DE LA CIUDAD DEMEJORA DE LA SEGURIDAD Y VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES DE LA CIUDAD DEMEJORA DE LA SEGURIDAD Y VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES DE LA CIUDAD DEMEJORA DE LA SEGURIDAD Y VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES DE LA CIUDAD DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada PER UNANIMITAT

Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y advertir o 
guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o acompañadas de otros medios de 
señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones. Podríamos definir los pasos de peatones 
como espacios comunes situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos .
 
La posibilidad de advertir la presencia del peatón al conductor se hace fundamental. En caso de 
accidente, el cuerpo del peatón va a servir de paragolpes y, por tanto, la posibilidad de producirse 
lesiones graves o muy graves e incluso lesiones irreparables es muy elevada . 

Para evitar accidentes, el paso de peatones debe contar con una visibilidad que permita al conductor 
advertir la presencia del peatón, con la antelación suficiente para detenerse. Todo vehículo en 
movimiento necesita, en función de su velocidad y peso  recorrer una cierta distancia hasta su 
completa inmovilización. ¿Quién no se ha visto sorprendido en alguna ocasión, ya sea como peatón o 
como conductor, y debido precisamente a la falta de visibilidad en un paso de peatones?
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En horas nocturnas la visibilidad desciende y la carencia de iluminación o iluminación defectuosa de 
los pasos de peatones incrementa notablemente el riesgo de accidentes. Este es uno de los factores 
más importantes a mejorar. 

En nuestra localidad hemos identificado algunos puntos en los que posiblemente en los pasos de 
peatones, agravándose el peligro de ocurrir un accidente cuando en sus inmediaciones se encuentran 
colegios o edificios de máxima concurrencia. Existen pasos en los que vehículos aparcados o 
elementos de servicios públicos como contenedores que limitan o impiden la visibilidad del peatón y 
del conductor, pasos de peatones con escasa señalización y marcas viales sin apenas pintura. 
También encontramos algunos de ellos con una iluminación insuficiente, por estar las luminarias 
alejadas o bien con algún objeto delante como pueden ser los propios árboles, que ensombrece el 
paso de peatones.

En cualquier caso, aun contando con una cierta iluminación, resulta muy conveniente la instalación de 
sistemas de alumbrado o señalización específicos que resalten la presencia del paso de peatones y 
de los propios viandantes; por ejemplo, en ciertas zonas de la calle Josep Umbert i Ventura. También 
es necesario mejorar la señalización horizontal y vertical, revisando y manteniendo su buen estado de 
conservación. En determinados casos, se puede incrementar notablemente la visibilidad y la 
seguridad mediante la aplicación de pinturas de alta reflectancia. Esta medida evita asimismo la 
necesidad de instalar luminarias especiales con el consiguiente ahorro de costes. Con el fin de lograr 
un perfecto equilibrio entre el gasto que puedan ocasionar estas medidas y su eficacia, se hace 
necesario realizar una revisión del “Pla Local de Seguretat Viària” de la ciudad. Este plan debiera 
servir como referencia o guía para la adecuación progresiva, en diferentes fases o plazos, de los 
pasos de peatones de la ciudad, como sirvió en su momento. La ciudad se ha ido transformando, y es 
por eso que entendemos necesaria esta revisión. 

Por todo lo expuesto anteriormente, proponemos los siguientes acuerdos:

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

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO....    Iniciar los trabajos para la revisión y actualización del “Pla Local de Seguretat Viària”, que 
contemple: 

- El estudio de la visibilidad de todos los pasos de peatones de la ciudad, evitando la presencia de 
cualquier tipo de objeto u obstáculo que impida o limite la visibilidad tanto de los peatones como de 
los conductores de los vehículos que circulen. Y si fuese necesaria su reubicación, supresión o 
implementación. 

- Se analice la señalización horizontal, mediante la aplicación de pinturas de alta reflectancia que 
haga suficiente la visibilidad con la iluminación existente. Evitando de esta manera la necesidad de 
instalar elementos lumínicos adicionales y verticales a los ya existentes. Y en los casos en los que se 
carezca de estos elementos o sean insuficientes, la mejora de estos en calidad y cantidad con el fin 
de lograr un perfecto equilibrio entre el gasto que puedan ocasionar estas medidas y su eficacia . 

Consideramos que toda inversión que se realice para la mejora de la seguridad de las personas y 
especialmente de los peatones, redunda en beneficio de la propia ciudad. 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO....    Una vez actualizado y revisado el “Pla Local de Seguretat Viària”, se realizará un plan 
definido de prioridades y plazos necesarios, que permita llevar a cabo las acciones de forma 
progresiva, tomando como prioridades aquellos pasos que se encuentren en las cercanías de edificios 
de mayor concurrencia tales como: colegios, parques, centros de salud, ocio, etc., así como en 
aquellos en los que se haya registrado algún accidente motivado por la falta de visibilidad . 
  

Alcalde: Aquesta ha estat aprovada per unanimitat, passem a la següent,

8888....2222).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS C''''S PARA EL COBRO DELS PARA EL COBRO DELS PARA EL COBRO DELS PARA EL COBRO DEL    
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IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES A LAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTASIMPUESTO DE BIENES INMUEBLES A LAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTASIMPUESTO DE BIENES INMUEBLES A LAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTASIMPUESTO DE BIENES INMUEBLES A LAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat RETIRADA DE L'ORDRE DEL DIA

 
8888....3333).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU PER A LA MODIFICACIÓ DE L’IMPOSTMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU PER A LA MODIFICACIÓ DE L’IMPOSTMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU PER A LA MODIFICACIÓ DE L’IMPOSTMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU PER A LA MODIFICACIÓ DE L’IMPOST    
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANSSOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANSSOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANSSOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS ,,,,    PLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUA

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

L’actual crisi econòmica, que té el seu inici al voltant de l’any 2008, ha suposat importants canvis en el 
mercat immobiliari. De fet, la crisi de les subprime als Estats Units, a l’entorn dels bons hipotecaris 
sobre immobles, n’és un dels principals desencadenants.

Al llarg d’aquests més de 8 anys, l’esclat de l’anomenada “bombolla immobiliària”, que havia fomentat 
que un important sector econòmic creixés a l’entorn de l’especulació, ha provocat una baixada 
important dels preus dels béns immobles. 

L’actual Llei 2/2004, Reguladora d’Hisendes Locals, establia l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys urbans, conegut popularment com a “plusvàlua”, que pretenia gravar l’increment del valor 
d’un immoble en el moment de les diferents transmissions (venda, herència o donació). Era un impost 
que es va considerar en un moment d’increment constant i permanent dels preus dels immobles, i 
especialment del valor del sòl.

Paradoxalment, l’evolució del mercat els darrers anys ha estat  a la inversa, i malgrat aquest fet, el 
sistema de càlcul de la quota a pagar, que té en compte elements com el temps del qual s’ha estat 
propietari de l’immoble (fins a 20 anys), fa que en el moment de la transmissió d’immobles que han 
vist reduit dràsticament del seu valor amb el temps, s’hagin de pagar quotes d’una certa importància. 
Malgrat la intencionalitat inicial, en un període de caiguda de preus del mercat immobiliari, la 
recaptació vinculada a aquest impost s’ha incrementat de manera important.

Aquest fet ha provocat que alguns dels contribuents que es veuen obligats a abonar aquest impost en 
un moment de caiguda de valors immobiliaris recorrin judicialment l’impost, guanyant el cas en més 
d’un 90% de les ocasions. Tot i així, només un 1% dels propietaris recorren a instàncies judicials, 
tractant-se freqüentment de grans tenidors, com entitats bancàries.

Per tots aquests motius, el Ple municipal adopta 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 ::::    

1.- Instar al Govern de l'Estat a acordar amb els ajuntaments les adaptacions necessàries de la 
normativa estatal de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, a fi 
d'evitar l'aplicació automàtica del mateix en els casos que no s'hagi produït l'increment del valor que 
constitueix el fet imposable del mateix.

2.- Instar al Govern de l'Estat a acordar en el marc de la revisió del finançament local, una reforma 
global que asseguri que els canvi no suposin una disminució d 'ingressos pels ajuntaments.

3.- Donar coneixement d'aquest acord al Govern de l'Estat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats i del Senat i a les entitats municipalistes .  
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Alcalde: Aquí sí que hi ha demanades intervenció per explicació de vot. No sé si per part del Partit 
Popular, no? Per part de la Cup? Endavant, 

Senyora Oliver: Bé, l'Àlex Sastre em mira, perquè sap que evidentment havíem de parlar, i a més a 
més, home, ens ha sorprès infinit. Nosaltres, el nostre vot, com heu pogut comprovar, de fet l'hem 
hagut de canviar a última hora, perquè el nostre vot era un vot positiu, diguéssim, perquè la Moció, la 
primera Moció que se'ns havia fet arribar des del PDCAT o Convergència, d'alguna manera posava 
damunt de la taula la necessitat de crear un debat entorn del tema de la plusvàlua.
Nosaltres entenem que sí que és veritat que s'ha de fer aquest debat, que a més a més és un debat 
prou profund. És veritat que no podem demanar un impost a aquelles famílies, normalment aquelles 
famílies que tenen un pis i per tant acaben venent el pis, diguéssim, per sota del preu original. Quan 
nosaltres diem que hem de fer un debat, segurament és perquè haurem de fer algun filtre entorn 
d'aquestes famílies que tenen un pis i han perdut respecte del valor original, o per exemple de grans 
tenidors o especuladors que han pogut especular.
 
Per tant el tema de la plusvàlua és un tema que crec, com fixava en la seva Moció original, requereix 
d'un debat públic i d'un debat profund. Ara bé, com heu pogut comprovar el nostre vot ha passat del 
vot afirmatiu, a una abstenció, i ha passat a una abstenció, malauradament, perquè ens preocupa 
diguéssim que els tres punts als quals acabat fixant-se aquesta Moció estiguin, diguéssim, en una 
pantalla que nosaltres, insistim, que és una pantalla regionalista i és una pantalla autonomista, per 
tant, d'una Moció que entenien que tenia el marc correcte, que era el marc, diguéssim, del propi 
Govern, estem parlant d'una Moció que passa a instar al Govern de l'Estat. En aquest sentit, nosaltres 
per tal de ser coherents amb nosaltres mateixos entenem, primer, aquesta preocupació per la 
plusvàlua i per tant no votem en contra, però aquesta doble també preocupació diguéssim per aquest 
caràcter basculant del PDCAT, que passa de l'independentisme al regionalisme i viceversa, en 
mil·lèsimes de segon, i això ens preocupa.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si hi ha algun altre Grup que vulgui intervenir? No? Sí? Endavant,

Senyor Sastre: Bé, molt ràpidament, explicar el sentit de la Moció perquè s'entengui, perquè a 
vegades quan parlem de l'Impost sobre la plusvàlua, o l'Impost d'increment dels valors de terrenys 
urbans, aquí el què es grava és quan una persona, un propietari, que té un terreny, i, al cap d'uns 
anys, o un immoble, el que sigui, en tot cas ho ven, i hi ha hagut un increment de valor d'aquesta finca, 
aquest terreny, d'aquest immoble, el que sigui, doncs es grava aquest guany, aquest benefici, per això 
es diu la plusvàlua. Que és el que passa? Una veritat que es contemplava immutable, que és que els 
immobles sempre pujaven de valor, hi va haver un moment, tots sabem doncs a partir del 2008, que 
va passar el contrari, és a dir, que aquests valors van començar a baixar, fins a produir-se casos que 
eren paradoxals, és a dir, persones que venien els seus immobles a un preu molt menor pel qual 
l'havien adquirit, doncs es veien obligats, per la manera en com està redactat el mètode de càlcul 
d'aquest impost, a pagar una quantitat quan en realitat no hi havia hagut una plusvàlua, sinó una 
minusvàlua.

Per tant, és a dir, nosaltres el que pensem és que aquest fet, que fa temps que es va produint, i que 
certament és una manera doncs de finançar-se dels ajuntaments, però en tot cas no és per voluntat 
pròpia dels ajuntaments, sinó per com està redactada aquesta llei, i dos, pensem que, per davant del 
propi finançament de l'Ajuntament, hi ha la justícia fiscal de cara doncs en aquest cas en el 
contribuent. Per tant la línia és aquesta, nosaltres no plantejàvem aquesta Moció amb un marc que fes 
referència a la sobirania, a l'autonomia, sinó en el marc en què pensem que filosòficament s'ha de 
moure la fiscalitat d'aquest país, o de l'Estat català que ha de venir, per tant, jo em donava molt per 
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satisfet, si la CUP, diguéssim, entenia que la filosofia era aquesta, em dono per absolutament 
descontent, quan això ho vol traslladar amb un discurs diguéssim de si el Partit Demòcrata és més o 
menys autonomista, perquè el que és el Partit Demòcrata en tot cas, o aquest Grup, és un Grup que el 
que vol és una fiscalitat justa, i per tant no gravar al contribuent amb coses innecessàries. I ho 
plantegem en el marc que toca en cada moment, i si m'ho pregunta d'aquí a sis mesos, i el marc és 
diferent, ja veurà com no hem variat ni un mil·límetre la nostra posició, que en aquest cas no és en 
base a l'horitzó nacional, sinó en base a la fiscalitat.

Alcalde: Moltes gràcies. El Grup Socialista vol intervenir? Endavant

Senyor Terrades: Sí, gràcies, perquè nosaltres hem presentat un parell d'esmenes a aquesta Moció 
original, que no han estat recollides en la seva literalitat, però bé en tot cas és el valor de l'acord. 
Aquest no és un debat de si un és més regionalista, em sembla que li ha dit en el senyor Sastre, o no. 
Aquest és un Impost que a hores d'ara, avui, afecta a tots els municipis d'Espanya, ens agradi o no 
ens agradi, i com que afecta tots els municipis d'Espanya, hi ha hagut una sentència del Tribunal 
Constitucional, que tampoc és taxativa, respecte a com s'ha de desenvolupar aquest impost, per això 
creiem que el marc on això s'ha d'acabar debatent, i reformant, que és el que nosaltres demanem a 
les propostes, és en el Congrés dels Diputats.
 
I per tant, això és així, perquè és veritat que en temps passats es produïa moltes plusvàlues, 
segurament ara es produeixen minusvàlues, el que nosaltres els hi proposàvem amb l'esmena, que no 
ha estat acceptat, és justament una reforma global d'aquest Impost, que permeti que la forma de 
càlcul de la quota tributària, reflecteixi d'una forma més fidel, la veritable valoració del valor dels 
terrenys.

Per què ho diem això? Perquè tots sabem que l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys a 
Granollers, i a arreu, no es feia tampoc sobre el valor escripturat en les escriptures, del valor de 
compra, sinó sobre la valoració cadastral d'aquell sol, que com la majoria sabem, els valors cadastrals 
encara no s'adeqüen, fins i tot en aquests moments on han baixat, les transaccions que s'efectuen, no 
reflecteixen el valor d'aquestes transaccions, està per sota, en tot cas bé, nosaltres el que 
demanàvem, i així ho insistirem en el Congrés dels Diputats, és que quan es faci la reforma global 
d'aquest impost, es modifiquin també les formes de càlcul de la quota tributària . 

Alcalde: Moltes gràcies, passem a la següent moció, senyora Secretària,

8888....4444).-).-).-).-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 INSTANT A LACUP INSTANT A LACUP INSTANT A LACUP INSTANT A LA    
COOPERACIÓ I LCOOPERACIÓ I LCOOPERACIÓ I LCOOPERACIÓ I L ''''AGERMANAMENT AMB EL POBLE SAHRAUÍAGERMANAMENT AMB EL POBLE SAHRAUÍAGERMANAMENT AMB EL POBLE SAHRAUÍAGERMANAMENT AMB EL POBLE SAHRAUÍ

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per  UNANIMITAT

El 1975 l'estat espanyol, en uns acords considerats nuls per l'ONU, va decidir entregar l'antiga colònia 
del Sàhara Occidental al Marroc i Mauritània. L'endemà de la retirada dels soldats espanyols, el Front 
Polisario va proclamar la independència. El 27 de febrer de l'any passat vam celebrar el 40è aniversari 
de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), reconeguda per 84 estats, entre 
els que no figura España tot i haver-se compromès amb la celebració d'un referèndum l'any 1974. 

El 1979 la RASD i Mauritània signaren la pau. El Marroc, per contra, intensificà la repressió, 
bombardejant la població amb napalm i fòsfor blanc, massacrant-la i provocant l'exili de milers de 
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persones que es van veure forçades a buscar refugi a les zones no ocupades. Durant els anys 80 el 
Marroc amb suport d'experts israelites, capital saudita i tecnologia euro-americana, alçà 6 murs al 
desert al llarg de 2.700Km i va envoltar-los amb mines, aïllant el Sàhara ocupat del Sàhara lliure. 

Després de 16 anys de guerra, a la fi dels anys vuitanta, l'ONU i l'Organització per a la Unitat Africana 
(OUA) van proposar un Pla pel Sàhara Occidental que va ser acceptat el 1988 per ambdues parts en 
conflicte, el Marroc i el Front POLISARIO. Aquest pla es basava en la celebració d'un referèndum 
d'autodeterminació. El 1991, amb intermediació de l'ONU, es va signar un acord d'alto el foc que 
incloïa la celebració d'un referèndum el 1992. A aquest efecte, l'ONU va desplegar la seva missió al 
Sàhara Occidental (la MINURSO) per supervisar l'alto-el-foc i organitzar el referèndum 
d'autodeterminació. El desplegament d'aquest pla es va enfrontar des del primer moment amb la 
intransigència marroquina que va portar el procés a un bloqueig total. Al gener de 2000, la MINURSO 
va aconseguir publicar la llista provisional dels votants amb dret a vot en el referèndum. Va ser 
exactament en aquest moment en el qual el Marroc persistint en la seva postura intransigent va decidir 
trencar amb el Pla. 

A l'abril de 2004 el Marroc va declarar que només recolzaria una solució política basada en una 
autonomia no negociable en el marc de la “sobirania marroquina”. És a dir, una solució que legitimés 
la seva ocupació i annexió del Sàhara Occidental. L'abril de 2007, amb la resolució 1754, el Consell 
de Seguretat de l'ONU exhortava a les parts per a que entaulessin “negociacions de bona fe sense 
condicions prèvies amb la intenció d'aconseguir una solució política justa, duradora i mútuament 
acceptable que conduís a la lliure determinació del poble del Sàhara Occidental” .

En el marc de la resolució 1754 i les subsegüents resolucions del Consell de Seguretat, entre juny de 
2007 i març de 2012, quatre rondes de negociacions oficials i nou rondes de converses informals van 
tenir lloc entre ambdues parts sota els auspicis de l'ONU. No obstant això, les negociacions no han 
aconseguit cap avanç substantiu a causa del fet que el Marroc segueix insistint que la seva proposta 
d'autonomia, presentada el 2007, sigui el punt de partida i arribada en les negociacions. 

És evident que la sobirania sobre el Sàhara Occidental (i la consegüent determinació de l'estatut final 
del territori) resideix en el poble sahrauí. Per tant, correspon al poble sahrauí decidir sobre aquest 
assumpte en un procés lliure i democràtic, ja sigui a través d'un referèndum o qualsevol altra fórmula 
que sigui acceptable per a ell i compatible amb les normes internacionals. El que pretén el Marroc 
amb la seva proposta d'autonomia és precisament determinar per endavant l'estatut final del territori 
(convertint-lo en una regió autònoma) i, en conseqüència, exercir el dret de decidir sobre aquest 
assumpte fonamental en lloc del poble del territori , la qual cosa òbviament és inacceptable per al Front 
POLISARIO.

En els campaments de refugiats sahrauís prop de Tinduf en el sud-oest d'Algèria, les condicions de 
vida s'estan fent cada vegada més difícils. En els darrers temps han patit l’efecte de pluges torrencials, 
acompanyades per intenses ratxes de vent, causant-hi grans inundacions i destrosses. La pèrdua 
d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes de les famílies han perdut totes 
les seves pertinences, inclosa la petita reserva d'aliments de què disposaven. S'han esfondrat centres 
de salut, d'educació i d’altres equipaments socials i comunitaris. També existeix un creixent sentiment 
de frustració, especialment entre els joves sahrauís per la inacció per part de l'ONU davant els 
incompliments dels acords i les constants agressions del Marroc . 

Als territoris ocupats, la població sahrauí segueix sent víctima d'abusos greus i sistemàtics dels drets 
humans que inclouen violació de la llibertat d'expressió, de la llibertat d'associació i altres drets 
polítics, socials i econòmics fonamentals. El territori està sota un bloqueig militar i mediàtic total, i les 
autoritats marroquines continuen negant l'accés al territori als observadors internacionals i els mitjans 
de comunicació. D'acord amb l'estratègia colonial, el regne del Marroc ha desplaçat al territori ocupat 
a milers de colons, mentre imposa una política de “marroquinització” amb l'objectiu aniquilar i 
suplantar la cultura i el patrimoni cultural sahrauí. El Marroc persisteix a explorar i explotar de forma 
il·legal els recursos naturals del territori sovint amb la complicitat amb tercers, incloent empreses i 
estats de la Unió Europea. 

Atès que els convenis d'amistat i agermanament entre poblacions, a més de permetre l'intercanvi 
efectiu de coneixements i experiències en la gestió municipal, són un un compromís polític i una 
expressió de solidaritat, així com un dels mitjans més eficaços per assolir els objectius comuns de 
pau, progrés i llibertat, i d'harmonia entre els pobles de la terra.
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Per tots els motius prèviament exposats 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. Reconèixer l'esforç i persistència del poble sahrauí pel seu alliberament i emancipació, per el 
progrés social i per a la solidaritat . 

 2. Reiterar el suport de la ciutat de Granollers a una solució del conflicte basada en l’exercici del 
dret a l’autodeterminació del Poble Sahrauí

3. Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXIIª sessió del Consell de Drets Humans de 
Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís així com la 
protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme 
internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del 
conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen 
nombroses resolucions de les Nacions Unides.

 4. Instar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers a estudiar mecanismes de 
cooperació amb els campaments sahrauís.

 5. Recolzar els vincles de la ciutat de Granollers amb les wilaya  sahrauís .

Alcalde: Molt bé, en tot cas, aquí hi ha demanades intervencions, explicació de vot, no sé si per part 
del Partit Popular, sí?

Senyor Moya: Hola, aclarir que la modificació del vot ha sigut el fet d'arribar tard, m'han comentat que 
havien canviat una modificació del punt 3 i això afecta també el vot favorable. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, endavant,

Senyor Navarro: Bé, voldríem agrair al Ple aquesta manifestació de solidaritat que estem fent avui, 
que ens sembla que és fonamental, amb un dels pobles que ha estat més perseguit i més reprimit al 
llarg de la història. Hem de dir-ho, primer per part de l'Estat espanyol, i des de l'any 1975, quan l'Estat 
espanyol va incomplir els acords considerats, els acords que s'havien fet en el marc de les Nacions 
Unides, per part del Regne del Marroc.
 
Fa 41 anys, el 27 de febrer de l'any 1976, es va proclamar la República Àrab Sahrauí Democràtica, i 
des d'aquell moment, tenim un conflicte en el qual doncs veiem que hi ha molt poques solucions, 
donat el joc polític que ha fet en aquest cas el regna del Marroc. Ens sembla totalment obligat, ara que 
es parla de tot el tema dels refugiats, i de la campanya Casa nostra casa vostra, en la qual hem tingut 
la majoria nosaltres, la majoria només una implicació, ens sembla fonamental recordar les lluites 
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d'alliberament dels pobles, les lluites històriques, i en aquest sentit nosaltres de fet, ja l'any passat a 
través d'una coordinadora d'entitats vam organitzar una sèrie d'actes aquí a Granollers, per 
commemorar el quaranta aniversari de la República Àrab Sahrauí. 

Sabem del treball que s'ha vingut fent des del Consell de Cooperació i des de la CAS, des de 
l'associació que hi dóna suport, aquí a Granollers és d'antic. Hi ha un pis doncs que creiem que caldria 
donar-li més visualitat, més visualització, perdó, en el qual s'acull nens malalts, i que té el suport de 
l'Ajuntament a l'hora del finançament. Però, tornem-hi, creiem que en el tema polític, tots i totes 
hauríem d'implicar-nos més, buscant que hi hagi una pressió més efectiva, en aquest cas doncs els 
partits que governen, i que han governat a l'Estat espanyol, creiem que han mirat cap a un altre cantó, 
a l'hora de negociar amb el Regne del Marroc. Nosaltres de fet fèiem una proposta que no ha estat 
definida, però què acceptem, que en el marc de la negociació, doncs que els clubs es plantegessin 
una alternativa.

I ens sembla important recordar que els pobles a través de l'actuació no violenta, i poso els exemples 
de l'Índia de Gandhi, o de Sud-àfrica, han aconseguit capgirar situacions d'aquest tipus. És molt 
important plantejar-nos anar una miqueta més enllà, ja van fer referència en el Ple anterior quan es va 
aprovar la Moció de Casa nostra casa vostra, de la importància del treball polític. No n'hi ha prou amb 
donar suport en els refugiats, en aquest pis d'acollida que és molt important, creiem que és molt 
important també qui hi hagi una visualització política del conflicte, i que en aquest sentit, tots nosaltres 
anem a l'una.

Voldríem per últim recordar tot de pobles i ciutats que tenen agermanaments amb municipis sahrauís, 
com ara Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Sabadell, Sant Cugat, Molins de Rei, Gavà, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Celoni, Montornès, Rubí, Arbúcies, el Masnou, creiem que aquesta és 
una via que treballarem en el futur, i què seria una altra manera de tornar a fer aquest discurs polític, 
que tots i totes hem de fer a favor del poble sahrauí.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé per part d'algun altre Grups? Ciutadans? Esquerra? Convergència no? 
Grup Socialista? Doncs endavant senyora secretària, podem anar a la següent moció, 

8888....5555).-).-).-).-    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 SUPORT  A LACUP EN SUPORT  A LACUP EN SUPORT  A LACUP EN SUPORT  A LA    
PLATAFORMA DE VÍCTIMES DE L’ALVIAPLATAFORMA DE VÍCTIMES DE L’ALVIAPLATAFORMA DE VÍCTIMES DE L’ALVIAPLATAFORMA DE VÍCTIMES DE L’ALVIA     04040404....155155155155

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

La Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04.155 lluita per aclarir les circumstàncies en què es va produir el 
desgraciat accident del tren Alvia 04.155 amb destinació a Santiago de Compostel·la el 24 de juliol de 
2013. En aquest accident van morir 81 persones i van resultar ferides altres 145. Aquesta Plataforma 
es va constituir amb la intenció de reivindicar la veritat i la justícia en sentit ampli, exigint també 
responsabilitats polítiques, pels fets que van envoltar l’esmentat sinistre.

Un fet tan greu no pot quedar en l'oblit de les institucions públiques i dels responsables polítics, i per 
això és necessari indagar en les causes d’aquest accident i en les responsabilitats penals i polítiques 
que se’n puguin derivar. Al marge de les investigacions judicials i les responsabilitats penals que n’hi 
pugui haver,  les víctimes sempre han reivindicat l'obertura d'una Comissió d'Investigació 
Parlamentària per depurar les responsabilitats polítiques, i en un exercici de responsabilitat cal donar 
el nostre suport a aquesta iniciativa, posicionar-nos del seu costat manifestant el nostre suport.
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La Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04.155 ha denunciat en reiterades ocasions la manca de 
sensibilitat de les autoritats i una incomprensible situació de desemparament que viola els seus drets 
més bàsics com a víctimes i familiars d'aquest terrible esdeveniment. Amb aquesta moció no podem 
reparar el dany immens que aquestes persones han patit, no podem fer justícia, ni aclarir la veritat del 
que ha passat, però a través de l'acord entre els grups polítics amb representació al nostre Ajuntament 
en un acte de responsabilitat i compromís contribuïm a reconèixer i dignificar les víctimes i familiars de 
l'accident ferroviari Alvia 04.155.

Per aquests motius,  el Plenari de l’Ajuntament de Granollers acorda:

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

1.- Donar i comunicar el suport de l'Ajuntament de Granollers a la Plataforma de Víctimes de l’Alvia 
04.155

2.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que s'encarregui a una comissió d'experts i tècnics independents la 
investigació dels fets.

3.- Sol·licitar al Govern de l’Estat l'obertura d'una comissió d'investigació en seu parlamentària per 
establir possibles responsabilitats polítiques . 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha intervencions. Passem a la següent moció,

8888....6666).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AG PER LA SOBIRANIAAG PER LA SOBIRANIAAG PER LA SOBIRANIAAG PER LA SOBIRANIA    
ENERGÈTICA I EL FOMENT DE L‘ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES A L’AJUNTAMENT DEENERGÈTICA I EL FOMENT DE L‘ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES A L’AJUNTAMENT DEENERGÈTICA I EL FOMENT DE L‘ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES A L’AJUNTAMENT DEENERGÈTICA I EL FOMENT DE L‘ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES A L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

La Secretària informa que aquesta moció ha quedat SOBRE LA TAULA

Alcalde: Moltes gràcies, passem a la següent moció,
 
8888....7777).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERS----CUP ENCUP ENCUP ENCUP EN    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L ''''EQUITAT EN LEQUITAT EN LEQUITAT EN LEQUITAT EN L ''''ÀMBIT EDUCATIUÀMBIT EDUCATIUÀMBIT EDUCATIUÀMBIT EDUCATIU

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

Alcalde: Aquí també hi ha petició d'explicació, no sé si per part del Partit Popular, no? Per part de la 
CUP endavant, senyor Navarro, té la paraula,
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Senyor Navarro: Bé, aquest com vostès ja saben, és un tema que a nosaltres ens preocupa, ens 
preocupa profundament, perquè malgrat el discurs que fem de ciutat educadora, ens trobem en una 
situació molt preocupant, molt preocupant per l'ensenyament en general, i també a la ciutat de 
Granollers, i creiem que sobretot això, calia que hi hagués un posicionament.
 
Fixin-se que la nostra moció anava en el sentit de parlar de l'equitat, perquè l'equitat en el cas de 
l'educació vol dir garantir la igualtat d'oportunitats en el futur, i això per nosaltres és vital, és vital, 
també els hi dic en els Grups, que plantegem que hi ha d'haver un canvi, com deia abans la Maria, hi 
ha d'haver un canvi, i hem d'anar cap a la República catalana, això és fonamental per garantir doncs 
que els futurs i les futures ciutadanes de la República catalana puguin tenir un ensenyament de 
qualitat per a tothom.
 
Nosaltres plantejàvem una moció on volíem demanar en el Ple, que s'adherís a una sèrie d'elements, 
en els quals sobretot s'instava al Departament d'Ensenyament, perquè malgrat el discurs que podem 
fer de ciutat educadora, creiem fonamental que hi hagi un reequilibri, i una equitat molt més gran en tot 
l'àmbit educatiu, en tot l'àmbit de les escoles i dels instituts a la nostra ciutat. Clar, parlàvem de 
reequilibri, d'una oferta desigual, posar una sèrie de reforços en tots aquells elements, o en tot el 
personal en el qual hi ha mancances, i també que hi hagués un reforç en la redistribució de l'oferta. 
Pensin, i jo no sé si en són prou conscients, que tenim escoles i instituts molt saturats, tenim instituts 
com ara l'institut Carles Vallbona amb vint-i-una alumnes més de la ràtio de trenta alumnes per aula, 
els aconsello que vinguin un dia a una aula i que vegin que vol dir treballar amb trenta alumnes. En 
l'institut Carles Vallbona hi ha vint-i-una alumnes més, en l'institut de l'escola Pia hi ha disset alumnes 
més, etcètera etcètera, podríem anar sumant. 

Clar, tot això ens fa veure, quan van demanar les dades d'escolarització, que ens quedem amb el 
titular, que diu, l'any que ve hi haurà un grup més de primer d'ESO, però mirin, a primer d'ESO aquest 
any ja hi ha un alumne més de la ràtio establerta, a no ser que agafem i fem la lectura del decret de 
l'Estat que va permetre, a partir d'aquesta gran política que fa el Partit Popular, què és posar més 
alumnes dintre de les aules sense cap mena de recursos. Això sí que ho acceptem, perquè a primer 
d'ESO aquest any hi ha un alumne més, un alumne es podria acceptar, però a segon d'ESO hi ha deu 
alumnes més, estem per sobre, deu alumnes, i a tercer d'ESO hi ha catorze alumnes més. 

Davant d'això, nosaltres diem, home, potser estaria bé què a la casa del poble, que és aquest 
Ajuntament, ens plantegem alternatives, sabent que la responsabilitat és del Govern de la Generalitat, 
no podem mirar cap a un altre cantó. Recordem que hi ha un estudi del Síndic de Greuges, de l'any 
2007, que per cert ara s'està fent doncs un estudi per part de la Universitat Autònoma i de la Fundació 
Bofill, en el qual hem de dir qui hi ha hagut escoles concertades que no han volgut donar les dades, 
escoles concertades finançades amb els diners de tots nosaltres, i sobre això tampoc se'n diu res. No 
fos cas que obrim... obrim què? La situació és lamentable en els centres educatius, i nosaltres el que 
fem és, ni negociar perquè no s'ha plantejat cap mena d'esmena i per tant ens plantegem que aquest 
tema de l'equitat no toca, perdó, el Grup d'Esquerra va fer una esmena. Clar. Per altra banda, hi ha 
una campanya de la FAPAC, no sé si vostès coneixen la FAPAC, és la Federació d'Associacions de 
pares i mares de Catalunya, en el qual plantejava que una de les maneres de treballar tots aquests 
temes que estem plantejant de l'equitat i de les desigualtats, és que en les classes de P tres, hi 
hagués vint alumnes per aula. Amb aquest element ens garantiríem, una millora atenció a l'alumnat i 
que no es tanquin aules, sabem que aquí a Granollers no s'ha de produir aquest fet, però tornem-hi, no 
ha estat acceptat, ens trobàrem un altre cop com l'any passat, quan van demanar dades, es van 
aprovar els grups, van venir molts més alumnes dels previstos, i ens hem quedat amb aquestes dades 
que els donàvem abans.
 
Sobre això no fem res, no a P 3, és quedarem igual, i tots els grups de més que tenim, en tenim uns 
quants, tant a escola pública i a l'escola concertada. Creiem que això des de l'Ajuntament s'ha de 
treballar, sabem que no és responsabilitat nostra, però que no podem mirar cap a un altre cantó. 
Aquesta moció anava en aquest sentit, creiem que és un dels centres molt més importants, i no pas 
projectes faraònics que no tenen res a veure amb la realitat del dia a dia a les escoles de la ciutat. 
Posem-nos a treballar amb això, perquè per nosaltres és fonamental, gràcies. 
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Alcalde: No sé si hi ha algun altre Grup que vulgui intervenir? Per part de Ciutadans no? Esquerra 
Republicana, endavant, 

Senyor El Homrani: Bon vespre a totes i tots, nosaltres quan vam rebre la moció que presenta la CUP 
Crida per Granollers, el divendres, amb un marge una miqueta reduït per analitzar-ho, el dilluns, 
suposo com molts grups tenim les reunions dels Grups municipals, nosaltres ens vàrem posar en 
contacte amb la CUP, i vam demanar, primer si era possible posposar aquesta moció, perquè pensem 
que en els temes educatius i més quan es plantegen allò, val la pena treballar-los i mirar d'acordar 
alguns elements.

 
No era possible i vam treballar i demanar disculpes. Però era molt poc temps, vam treballar unes 
esmenes entorn de l'articulat, com fins i tot de l'exposició de motius. i mira que al final la part important 
és la resolutiva, però crec que en l'exposició de motius també hi ha elements que no compartim i vam 
fer aquest exercici. No han sigut acceptades i cap problema, cap problema perquè també en som 
conscients, nosaltres quan vam analitzar aquesta moció, i hi ha elements que compartim, i hi ha 
elements que no compartim, i per això hem pres la decisió d'aquest vot d'abstenció, perquè hi ha 
elements que compartim i elements que no compartim.
 
Hi ha elements que trobàvem a faltar, que sempre hem defensat, i que crec que s'han situat, com és 
l'acord que hi ha hagut ara mateix entre el Departament d'Ensenyament, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, entorn dels criteris generals sobre programació 
escolar del curs 2017 2018, pensem que és molt important, pensem que és molt important que els 
criteris siguin molt clars, que siguin molt públics, i sempre hem pensat i semblen hem defensat, que el 
paper de coordinació que ha d'haver-hi entorn de les polítiques educatives amb el món local és clau, 
qui coneix millor la realitat i les necessitats dels entorns locals, dels entorns educatius a les ciutats, 
són el món local, i creiem que és positiu i que ha sigut, igual que en alguns elements no hi estàvem en 
absolut d'acord i en altres pensem que ara mateix s'obriran algunes vies, com és per exemple el 
famós decret de l'escola inclusiva que dintre de poc s'ha de presentar, que permet algun dels aspectes 
que situaven, i hi ha altres aspectes, compartint alguns elements de la diagnosi, no compartim les 
actuacions, perquè al final les qüestions entorn de la lluita contra la segregació educativa, que crec 
que tots els presents en aquest consistori segurament estem d'acord, s'han d'adaptar als entorns, i fins 
i tot en un dels elements que s'ha situat últimament en el debat, entorn de l'educació a Granollers, com 
és per exemple la zonificació o no zonificació, s'ha mostrat i demostrat que en diverses ciutats, 
depenent de la lògica de la ciutat, depenent de la seva estructura urbanística, depenent del seu teixit 
educatiu, la zonificació és positiva per la lluita contra la segregació escolar, o no és positiva. Hi ha 
llocs on el no estar zonificat és bo de cara a la lluita contra la segregació. Dono aquest exemple, 
perquè són elements que hem situat. I algun cop ho hem discutit amb els companys i companyes de la 
CUP, i en aquest sentit hem pres la decisió d'abstenir-nos. 

Creiem que en temes d'aquest calat, cal i últimament trobem a faltar, cal generositat per banda de 
tothom, i cal capacitat de diàleg i de trobar aquells acords entre tots. Jo un dels aspectes que no estic 
d'acord i que no estem d'acord, en l'exposició de motius, és la qualificació de LLCDE, va ser un acord 
de país entorn de la política educativa, molt transversal, on tothom va fer renúncies, perquè al final 
buscar els acords és que tothom faci renúncies, si busques acords transversals, significa això, 
pensem que pertoca, animem que quan es presentin mocions d'aquest estil, tinguem temps per 
treballar, perquè jo crec que entre tots plegats podem buscar si hi ha voluntat. I expliquem la nostra 
posició de vot d'una manera clara, igualment ens hem reunit amb tota la comunitat educativa, i hem 
anat explicant, i hem fet públic les nostres visions en matèria educativa entorn de la ciutat. Moltes 
gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència, endavant,

Senyor Sastre: Ara podria, això que es fa a les xarxes socials, que es diu més u, podria agafar el 
discurs del senyor El Homrani, i dir: més u, perquè pràcticament jo crec que subscriuria totes les 
paraules que ha pronunciat al voltant doncs de com entomar aquesta moció.
 
El nostre vot és diferent, el nostre vot és contrari, i explicaré els motius del perquè, deia el senyor 
Navarro, molt encertadament, que no ens podem quedar amb el titular, i és exactament el que anem a 
fer nosaltres ara quan expliquem el nostre motiu del vot, perquè el titular d'aquesta moció diu en favor 
de l'equitat en l'àmbit educatiu, home, clar, votar que no doncs si es llegeix només el titular, dius: és 
que aquest Grup està en contra de l'equitat, home, és evident que no, clar.
Hi ha elements d'aquesta moció que subscrivim, per descomptat, que ens agradaria a abaixar les 
ràtios, és evident, el senyor Navarro deia si hem estat en una aula amb trenta-quatre adolescents, i sé 
el que és aguantar això, i per tant estem segurament els que tenim aquesta vocació a l'ensenyament 
devem estar fets d'una pasta especial. Però en tot cas, és veritat que baixar les ràtios, doncs 
evidentment, és avançar en favor d'aquests elements que afavoreixen una millor educació. Ara bé, 
nosaltres també vivim en aquest món, hi sabem la situació del país, i no ens quedem només en allò 
que ens agradaria, sinó en allò que és factible comprometre's davant de la ciutadania, perquè al final 
quan signes una moció d'aquestes ets compromets amb la ciutadania en alguna cosa, i si anem 
posant els nostres llistons en llocs inabastables, ara mateix com a mínim, doncs el que fem és crear, 
constantment, frustració i alimentar segons quins discursos .
 
Per tant, nosaltres estem d'acord que des del maximalisme polític és molt difícil arribar a consensos, 
com per exemple la LEC que va és una Llei que ha avançat positivament en aquest país. I a més a 
més, nosaltres doncs això ja és una visió doncs potser més ideològic o més política, però quan vam 
fer cartells i una carta animant a les famílies a matricular-se als centres públics per tal de mostrar el 
suport de l'Ajuntament a escola pública, nosaltres hi creiem en l'escola pública, però creiem també en 
el sistema d'ensenyament públic, que és més ampli que això, i que contempla també l'escola 
concertada, i per tant també el dret dels pares a l'elecció de centre, i això per nosaltres és una cosa a 
tenir en compte, i a valorar, i per tant doncs no ho subscrivim, i per aquest motiu votem contràriament 
en aquesta moció. Per tant, predisposats sempre, i més aquests que ho tenim gairebé des de l'àmbit 
personal, com una cosa genètica el fet de treballar per l'ensenyament, però jo crec que sobre el 
terreny i sobre realitats és més fàcil treballar , que sobre el maximalisme.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Terrades, endavant, 

Senyor Terrades: Gràcies. Nosaltres hem anunciat el vot contrari a aquesta moció. Ho explicaré, les 
raons, en tot cas l'explicació o la raó és l 'explicació que faré al final, que és una explicació molt simple, 
i espero que sigui entesa.
 
Aquest és un debat reiteratiu, n'hem parlat altres vegades en aquest Ple, tinc la sensació que en 
seguirem parlant, perquè aquest és un debat bo, deixi'm definir-ho així, perquè l'educació és una 
preocupació del país, una preocupació de la societat, és una preocupació també de Granollers, a 
nosaltres ens agrada definir-nos com a ciutat educadora, de fet la propera setmana hi haurà 
l'assemblea de ciutats educadores de nivell mundial a la nostra ciutat .
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Primer de tot, a Granollers, el curs proper, no es tancarà cap línia. Segon, hi ha punts de la moció, que 
és veritat que ha arribat allò amb un espai de temps molt molt curt, que el nostre Grup Municipal, i 
estaria d'acord, altres no, i altres els podríem matisar. I algú podria dir, perquè no han presentat 
esmenes, després els hi explicaré per què. Estem parlant d'equitats, de desigualtats, de zonificació, 
de segregació, i tots vostès són conscients que es van encarregar uns estudis, o un estudi sobre 
aquesta problemàtica, o aquestes problemàtiques, i d'altres que estarà a disposició de tots nosaltres i 
de la comunitat educativa, durant aquest curs, i ho confirma el regidor d'educació, i per tant el que no 
farem és avançar el debat, sense conèixer les conclusions d'aquest estudi, aquesta és la raó per què 
el Grup Municipal Socialista avui no pot donar suport en aquesta moció que presenta la CUP Crida per 
Granollers. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per tant passem a la següent, senyora Secretària,

8888....8888).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CIU I ERCMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CIU I ERCMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CIU I ERCMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CIU I ERC ----AG D’ADHESIÓ AL PACTEAG D’ADHESIÓ AL PACTEAG D’ADHESIÓ AL PACTEAG D’ADHESIÓ AL PACTE    
NACIONAL PEL REFERÈNDUMNACIONAL PEL REFERÈNDUMNACIONAL PEL REFERÈNDUMNACIONAL PEL REFERÈNDUM

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

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol 
facilitar la participació de la societat catalana en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el 
futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur 
Mas, hi van ser presents una quarantena de representants de partits polítics, associacions 
municipalistes i entitats culturals , cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. En paraules de l’actual President de la Generalitat,

Carles Puigdemont, l’objectiu del Pacte és treballar amb la voluntat de celebrar a Catalunya un 
referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera acordada 
amb l’Estat espanyol i de buscar també suports fora del país. En la mateixa reunió es va escollir una 
comissió executiva està formada per: Joan Ignasi Elena (coordinador), Maite Arqué, Jaume Bosch, 
Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.

Finalment, en data 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, 
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte.

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 30 de Juliol de 2013, llur 
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix .

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió 
a la celebració, d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol 
ratificar llur compromís amb la ciutadania de Catalunya i els valors expressats en el manifest del Pacte 
Nacional pel Referèndum

Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió i d’ERC-AG de l’Ajuntament de Granollers 
proposen al Ple Municipal 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 ::::    
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1.- Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

2.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest 
procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’un referèndum sobre el futur polític 
de Catalunya, en el marc d’una mesa local pel referèndum.

3.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis  (ACM). 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha petició de paraules. Per part del Partit Popular, no? Per part 
de la CUP, senyora Oliver, té la paraula, 

Senyora Oliver: Gràcies. Bé, a la Junta de Portaveus nosaltres hem exposat quina era la voluntat del 
nostre vot, i llavors és pertinent que ara ho comenti, perquè a més a més després a corre-cuita hem 
estat mirant el ROM. I bé, en tot cas, haurem de parlar potser segurament respecte d'això. La CUP té 
un posicionament clar, és a dir, com abans comentava el company d'Esquerra respecte d'aquesta 
adhesió al Pacte, al Pacte Nacional, al qual la CUP hi és, doncs hi ha coses que ens semblen bé, i 
coses que no tant, fruit d'això, fruit d'això nosaltres, en tant que teníem la possibilitat de dos vots, 
volíem emetre un vot positiu, i volíem emetre un vot d'abstenció.

Aquesta possibilitat dicotòmica, no se'ns ha permès, via Junta de Portaveus, per tant és obvi que la 
vull socialitzar amb vosaltres, sí que és veritat que a corre-cuita, i per tant és quelcom que haurem de 
mirar amb una mica de calma, en el ROM, l'article cinquanta-vuit, el punt dos exactament, situa, i diu 
textualment: si un membre de la Corporació ha votat en sentit contrari del seu Grup, pot fer explicació 
individual de vot, per tant és quelcom que deixo damunt de la taula, i per això insto a la possibilitat que 
es pugui, que es pugui estudiar, de cara a futures votacions respecte de mocions.

Però en qualsevol cas, més enllà que el vot de la CUP, de facto, ha volgut ser un vot contrari, en tot 
cas deixeu-me explicar el perquè aquest vot contrari, o sigui crític. En tot cas, el vot diguéssim del sí, 
el vot del sí, jo crec que és un vot inequívoc i per tant requereix de poques explicacions , en tant que no 
entenem, des del punt de vista de la CUP, cap altre full de ruta que no sigui un referèndum, un 
referèndum vinculant, per tant evidentment no serà la CUP qui posi mai pals a les rodes en l'execució 
d'aquest referèndum vinculant. Perquè, a més a més, entenem i no cal que donem, reiterem, més 
raons, perquè obeeix a un mandat parlamentari, a una majoria, a una exigència d'una majoria social 
d'aquest país, que ho demana, i perquè a més a més obeeix al legítim dret de l'autodeterminació de 
tots els pobles, com dèiem abans també del poble sahrauí. 

Però enteníem, i seguint el fil de les coses que tampoc ens agraden del tot, entenem que som crítics, 
perquè hi ha un dels punts, com ha llegit la Secretària abans, que hi ha un punt, que és el primer punt, 
que insta a un acord entre el Govern de Catalunya i el Govern de l'Estat, per tant entenem que aquest 
punt és el que nosaltres teníem una abstenció bàsicament perquè la història és tossuda, i perquè a 
més a més ens està reiteradament ensenyant que tenim confiança absolutament zero, en un diàleg, 
possible diàleg, acord, negociació, utilitzar l'eufemisme que vulguis, entre l'Estat i el Govern. Perquè a 
més a més d'assetjaments ja en tenim prou, és a dir, de violacions, de sentències, de judicis, tribunals 
constitucionals, audiències nacionals, voluntat zero, política de cap acord. 

Per tant, davant d'aquesta constatació empírica, jo entenc que és com sobrer, és a dir, possibilitar, 
albirar, un acord entre l'Estat i Catalunya. I a més a més, per una qüestió que entenem que el poble 
català, o una majoria del poble català que ho demostra reiteradament al carrer, ja crec que no accepta 
ni dilacions, ni pactes, ni renúncies, per tant hi ha una ferma voluntat, i en aquest sentit per tant ens 
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sumem amb un sí superlatiu i majúscul, aquesta voluntat d'aquest referèndum vinculant, no cal que 
esperem a pactes, aquest referèndum que haurà de ser abans o després de l'estiu, i en tot cas jo crec 
que el poble ha demostrat clarament que haurà de ser amb o sense permís d'aquest Estat espanyol 
que de fet reitera que no ens vol. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans vol intervenir, no? Per part d'Esquerra 
Republicana, endavant, senyor El Homrani, té la paraula,

Senyor El Homrani: Gràcies. La veritat, estem contents i creiem que és una gran, gran, notícia que el 
consistori de Granollers, on es representa els ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat, vint-i-tres, 
anava a dir, ara dic vint-i-dos, entorn del discurs que situava la companya Maria, sobre vint-i-cinc, 
hagin votat favorablement, el Pacte Nacional per Referèndum. I és molt important, aquestes setmanes 
amb tot el que està passant, amb tota la visualització de la poca voluntat de trobar solucions 
polítiques, a un fet que únicament pot tenir una sortida, i la sortida és clara, és les urnes, i és que 
tenim el dret a decidir, el dret a autodeterminar-nos, si la majoria té aquest projecte col·lectiu .
 
A partir d'aquí, pensem que la línia d'actuació oberta per part del Pacte Nacional del Referèndum és 
positiva, crec que en tot moment s'ha de mostrar la voluntat d'intentar arribar a l'acord, sent conscients 
que probablement no s'arribarà, i sent conscients que el que crec que cada cop demana més la 
ciutadania és ser valents a l'hora de respondre als compromisos, i respondre a les voluntats. 

Crec que toca provar-ho de totes les maneres, i tal com s'ha anat situant, la resposta serà el 
referèndum o el referèndum, i haurem de trobar aquesta via. I després, d'una forma madura, d'una 
forma pacífica, d'una forma més important, democràtica, els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país 
decidiran, i tots i totes plegats haurem d'acceptar aquesta decisió, perquè no ens ha de fer por. I 
creiem que és una bona notícia l'aprovació d'aquesta Moció, igual que pensem que és una bona 
notícia que a la nostra ciutat tinguem clar que la solució és el vot i la solució d'aquest vot respon al 
dret a decidir. Hi ha la possibilitat d'autodeterminar-nos si hi ha una majoria, gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, Demòcrates.

Senyor Vila: En tot cas, aquest Grup Municipal es felicita també per l'aprovació d'aquesta moció, 
perquè d'alguna manera, ja es posa de manifest també en aquest Ajuntament, el reflex de la voluntat, 
diria més que majoritària de Catalunya de celebrar un referèndum. Dintre d'aquesta majoria, que està 
entre el setanta i el vuitanta per cent, està clar que hi ha diferències, i moltes vegades aquestes 
diferències s'han maximitzat, sobretot sobre el fet de si aquest referèndum ha de ser pactat o no, i aquí 
si som honestos i ens mirem als ulls, doncs uns poden dir que si no és pactat serà més difícil de fer i 
s'accepta, i d'altres també podem mirar als ulls, i dir fins quan haurem d'esperar aquest pacte, això és 
legítim que ens ho preguntem tots plegats.
 
I mentre ens preguntem totes aquestes diferències, al final el que fem és com allò de la profecia 
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autocomplida, sí aquesta voluntat tan majoritària es veu enterbolida pels dubtes entre nosaltres, al 
final això fa que el pacte sigui encara més difícil. Per tant el fet que es visualitzi aquesta majoria tan 
àmplia, ajuda tant els que fins a l'últim moment pensem que si s'ha de pactar, es pacta, però si no 
tirarem pel dret, però també ajudar que si algú a l'altra banda, es decideix a pactar, veient aquesta 
voluntat explicitada, doncs també es decideix a fer-ho. Per tant el nostre suport va per aquí.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el Jordi Terrades, endavant 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde, per explicar la posició del Grup Municipal Socialista. Miri, jo estic 
convençut, em sembla que ho he explicat alguna altra vegada, que per resoldre l'atzucac en què 
estem instal·lats s'haurà de votar, s'haurà de consultar en algun moment o altre. Si em diuen quan, no 
ho sé, si em diuen quan, no ho sé, el que si sé, és que es produirà, quan hi hagi, o quan es produeixin 
les condicions polítiques per un pacte polític. Amb qui? Home, tal com diu la moció que se'ns sotmet a 
votació, per fer un referèndum de manera acordada amb l'Estat espanyol, i que busqui també suports 
fora del país.
 
Aquesta és la posició que nosaltres sempre hem mantingut, ho portàvem en el programa electoral de 
l'Alcalde Mayoral. Nosaltres estem a favor d'un referèndum, legal i acordat, és a dir, el que proposem 
és que ha d'haver-hi un acord polític, amb qui? Doncs amb l'Estat espanyol que tingui reconeixement 
també internacional. No ens esperin en donar suport a un referèndum il·legal, és a dir, no ens esperin 
a buscar aquesta política d'acord amb l'Estat espanyol, o amb les forces polítiques que hi ha a l'Estat 
espanyol, per convocar un referèndum d'aquestes característiques. A nosaltres no ens esperin per 
vulnerar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que els hi recordo que és vigent, ni per vulnerar la 
Constitució espanyola, que els hi recordo que és vigent, sí que ens poden esperar per modificar 
aquestes lleis, les lleis es modifiquen, o es poden modificar, lleis modificant lleis, i per tant nosaltres 
per modificar l'Estatut d'Autonomia, o per modificar la Constitució espanyola, estem disposats.

De fet hem proposat, reiteradament, que es constitueixi ja una ponència per tal d'abordar la reforma 
Constitucional, sempre ha tingut vots en contra, d'un costat i de l'altre, és a dir, les posicions 
nacionalistes a l'Estat espanyol, i també a Catalunya. Ara, reforma de la Constitució nosaltres l'hem 
proposat, justament per poder fer aquestes, aquestes qüestions.

Algú ha dit, és que hi ha una majoria per la independència. Miri, vostès van plantejar les darreres 
eleccions, no fa pas tant, tot i que sembla indicar, que aviat tornarem a ser cridats a les urnes, amb 
una concepció d'eleccions plebiscitàries. Doncs des d'aquest punt de vista, d'aquesta concepció 
d'eleccions plebiscitàries, doncs les diverses persones, van votar moltes persones, a favor d'aquests 
grups, doncs, ho sento, però no arriben a la majoria, al cinquanta més u, que defensen aquestes 
posicions. Respectables. El problema és que tenim el país fraccionat per la meitat, o pràcticament per 
la meitat, i quan un país està fraccionat per la meitat, jo crec que no és bo. Nosaltres tampoc estem 
per les democràcies de baix nivell, ni per les democràcies exprés, que ara sembla que la majoria 
parlamentària al Parlament de Catalunya ens vol sotmetre en els propers mesos. Ah, i els hi dic una 
altra cosa, posats a construir, això de construir una República en secret, crec que des del punt de vista 
de la qualitat democràtica tampoc és bo.

Alcalde: Moltes gràcies. Passem al següent punt i darrer, en aquest cas una moció presentada per 
Iniciativa per Catalunya Verds,
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8888....9999).-).-).-).-    MOCIÓ PRESENTADA PER ICVMOCIÓ PRESENTADA PER ICVMOCIÓ PRESENTADA PER ICVMOCIÓ PRESENTADA PER ICV,,,,    AMB EL SUPORT DEL GRUP SOCIALISTAAMB EL SUPORT DEL GRUP SOCIALISTAAMB EL SUPORT DEL GRUP SOCIALISTAAMB EL SUPORT DEL GRUP SOCIALISTA,,,,    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒLDEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒLDEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒLDEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL,,,,    
IRPHIRPHIRPHIRPH,,,,    DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEUDESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEUDESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEUDESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEU    
ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ ....

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

Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com a abusives per 
part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis bancaris: clàusules terra, 
assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven innecessàriament les quotes de les 
famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat 
mitjançant l’índex de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses 
indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines 
municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis d’intermediació i d’atenció 
de les diferents administracions, han estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la 
meitat de les consultes ateses en aquestes oficines darrerament.
 
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i sostre que són 
aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec amb garantia 
hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes clàusules tenen la funció econòmica de limitar un 
escenari de descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i, paral•lelament, acotar una pujada de tipus fins 
a un tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").”

Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió de crèdits a 
tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia hipotecària, fet que constitueix 
un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en perjudici de les persones consumidores, ja 
que la "clàusula sòl" es troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es 
beneficia mai de les baixades dels tipus d'interès.

Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta clàusula.

El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava nul•les les 
clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, diverses entitats bancàries han 
deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn 
de les quantitats pagades des d’aquesta data. 

Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no retroactivitat del 
retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies excepcionals”, entre les que 
es troben “les repercussions macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja 
es trobava debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura dels 
crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules .

És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats pagades en excés i 
una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal acabar amb una llei hipotecària injusta 
que permet situacions abusives. Però malgrat tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, 
essent necessari un bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i 
de la manera de poder exercir-los. 

D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar com a 
abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les despeses de 
formalització d'hipoteques, quan l’haurien assumir els bancs en la seva totalitat, perquè són les 
entitats les interessades a registrar l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència 
Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, 
han donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a 
l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els diners 
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pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca.

En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines municipals d’atenció al 
consumidor, així com els serveis oferts des d’altres administracions com els Consells Comarcals, les 
Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa 
imprescindible la possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, 
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne les passes a 
seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu. 

Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin trobar en la 
debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una oportunitat de lucre, pren molt 
de sentit aquesta primera acollida als serveis municipals .
 
A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones afectades tal i com 
diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem.

L’aprovació el passat 20 de gener del DECRET LLEI 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de 
protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, convalidat al Congrés dels Diputats el passat 
dimarts 31 de gener, ens sembla insuficient: les persones afectades han de recuperar tots els seus 
diners, sense quitances, amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents acords :

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

1. Expressar la disconformitat amb el Reial Decret- Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents 
de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, convalidat al Congrés dels Diputats el 
passat dimarts 31 de gener.

2. Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la transparència dels 
productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones contractants 
d’aquests productes, acompanyat també d’un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques 
abusives o poc transparents.
 
3. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, com a organisme regulador, la 
necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les entitats financeres per tal de 
garantir la correcta informació per al conjunt de les persones afectades, dels seus drets i els seus 
deures pel que fa a la reclamació contra les clàusules sòl .

4. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya; a la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a realitzar les actuacions 
d'inspecció, investigació i sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de 
les clàusules abusives.

5. Instar l’Ajuntament de Granollers a reforçar els serveis gratuïts de primera acollida (informació i 
assessorament) per garantir un assessorament jurídic objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les 
persones afectades per les clàusules sòl i sobre els crèdits contractes en base a l'Índex de Referència 
de Préstecs Hipotecaris (IRPH), com es fa amb la col•laboració de del Col•legi d’Advocats de 
Granollers.

6. Convocar als directors o directores d’entitats bancàries del municipi per instar-los a fer totes les 
accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i a 
facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència 
del TJUE. En aquestes reunions hi estaran convidades, a més de les forces polítiques amb 
representació al consistori els/les representants de les associacions de veïns i veïnes del municipi .

7. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les entitats bancàries 
del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona a la FMC i a 
l’AMC. 
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Alcalde: En tot cas, ara hi ha Grups que volen intervenir, ho havia demanat Esquerra, endavant,

Senyor Mur. Gràcies Alcalde. En tot cas de forma breu, perquè estem absolutament d'acord amb la 
moció, i per això hem votat a favor, però també dir i per tant que consti, que quedi en acta, que 
nosaltres havíem fet tota una sèrie d'esmenes de propostes a aquesta moció, que entenem que 
l'enriquien, que la feien més potent, moltes d'elles en la línia precisament de què establíssim 
mecanismes perquè hi hagués la possibilitat que la gent conegui, què vol dir això de les clàusules sol, 
i que se'ls ajudes a entendre quins són els passos que s'han de fer, per resoldre la seva problemàtica, 
si estan afectats.

Són elements que no hi consten a la moció original, i nosaltres enteníem que això la reforçava, la feia 
més forta. No han prosperat aquestes esmenes per part del Grup d'Iniciativa, però en tot cas, tot i així, 
i com que tampoc, diguem-ne, això destruïa la moció en si mateixa, hem considerat oportú votar a 
favor, però sí que volíem fer constar que d'alguna manera havien intentat millorar aquesta Moció. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si hi ha algun altre Grup que vulgui intervenir? No? Per tant, obrim el 
torn de precs, preguntes i interpel·lacions, sí? 

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

Alcalde: Per part del Partit Popular? No? Per part de la CUP, endavant, 

Senyora Oliver: Bé, espero que el senyor Terrades s'assegui, perquè justament començarem amb 
unes paraules que ha dit el senyor Terrades, que ja m'agrada, diu: les lleis es poden modificar, i jo 
afegiria, senyor Terrades, que en tot cas per poder-les modificar entenc que hi ha d'haver voluntat 
política, i m'explico. La LARSAL, ens situem amb la LARSAL, és a dir, n'hem parlat per activa i per 
passiva, crec que ha sortit no una vegada, ni dues, si no moltes vegades ha sortit al Ple, és a dir, 
entenem, que el tema de la LARSAL és un tema que clama al cel, és a dir, escapça, segresta, diga-li 
com vulguis, l'autonomia del Govern local, és a dir, retalla competències "por doquier", i a més a més, 
obeeix a aquesta voluntat, absolutament recentralitzadora, del Govern estatal.

Per tant, malgrat dir-ho en els Plens, malgrat fins i tot portar-ho dins el programa, no només al 
programa de Granollers, si no entenc dins el Grup del PSC i del PSOE, sorpresa, ens hem trobat que 
precisament hi ha hagut un vot, hi ha hagut la possibilitat segurament que no han utilitzat, per tant el 
grup del PSOE, PSC entenc, al Congrés dels Diputats, s'han abstingut precisament per tal que 
aquesta llei donc no sigui derogada.
 
Per tant, s'ha posicionat, a favor diguéssim de les tesis del PP i de Ciutadans, i per tant, continuem, 
encara parlant, de la LARSAL, d'aquesta Llei, que ells mateixos han criticat a bastament, per tant, la 
pregunta és una mica, és que els hi explica a la seva pròpia militància, que els han votat, que els han 
votat diguéssim, com expliquen aquesta traïció d'aquesta suposada fidelitat a la derogació, cosa que 
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després no s'ha concretat al Congrés. Gràcies. 

Alcalde: El senyor Terrades vol contestar, i potser jo també diré alguna cosa.

Senyor Terrades: És tan senzill com dir-li, vostè ho coneix, ho hauria de conèixer perfectament, 
perquè veig que s'ha documentat. De què el Grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats, ha 
presentat una proposta legislativa justament per derogar tota la LARSAL. Queda contestada la seva 
pregunta.

Alcalde: Dit això, aquest Alcalde i aquest Equip de Govern, respon dels seus actes, i no dels actes 
d'altres Grups parlamentaris, ni que portin sigles similars. Més preguntes, més qüestions?

Senyor Navarro: No sé si coneixen una associació ultracatòlica, que s'ha donat a conèixer per 
l'enviament massiu d'una suposada proposta didàctica, aquesta associació es diu: Hazte Oir, i està 
recorrent les principals ciutats de l'Estat, avui teníem notícia, amb un autobús que difon un polèmic 
missatge contra la transsexualitat. De fet, avui s'ha conegut que a Sant Cugat es volia instal·lar aquest 
autobús, i de seguida els Grups Municipals han volgut dir-hi la seva i s'ha generat a través dels 
mitjans de comunicació, una polèmica. Nosaltres voldríem avançar-nos a això i fer-los la demanda, el 
prec, que com a ciutat membre de la Xarxa de municipis LGTBI, doncs demanem al Govern que no 
permeti missatges transfòbics, a la nostra ciutat, i que conseqüentment emprengui les accions 
necessàries per tal que en cap cas, aquest autobús, pogués fer parada a Granollers. Que si la vol fer, 
a Sant Cugat, ens hem volgut informar, i no sabem a quins llocs ho vol fer, però probablement també 
voldrà fer aquí, ni l'entrada ni la sortida a través de cap vorera, i si aquest autobús arriba a circular a la 
ciutat de Granollers, sigui denunciat i sancionat per discriminació sexual . Gràcies. 

Alcalde: efectivament, si aquest autobús fa sol·licitud d'entrar al nostre terme municipal, la resposta 
serà en el sentit que vostè apunta, que és exactament el sentit que hem defensat des d'aquest Govern 
sempre. Més qüestions?

Senyora Oliver: Una darrera, seguin el fil, no dels ultracatòlics però si dels catòlics, m'agradaria que 
escoltessin això: (gravació: al·leluia, la primera carta de.... ) Bé, és suficient, estem parlant de 19 de 
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febrer del 2017, a les 19.56 minuts a la ciutat de Granollers, per tant sí que és veritat que constatem 
una crisi profunda de l'Església catòlica, però entenem que en tot cas aquesta no és la via de la seva 
solució, per tant les preguntes són preguntes múltiples, és si en tenien coneixement, si ha passat, si 
saben que hagi passat altres vegades, estem parlant que és una gravació feta des de la plaça de 
l'Església, eh, per tant és l'equip de megafonia, vull dir, no és que hàgim entrat a l'Església, estem 
parlant de fora de l'Església, passejant per la plaça de l'Església, per tant estem parlant d'això, si en 
tenien coneixement, si saben que hagi pogut passar d'altres vegades, si n'han demanat permís, 
diguéssim, en cas contrari, se'ls pensa sancionar o no? Compleix l'ordenança de civisme, de 
contaminació acústica? Granollers a partir d'ara, i no ens hem assabentat, serà una ciutat 
confessional? Ens pot explicar el que? 

Alcalde: Doncs ho vam veure a través de les xarxes socials, i en tot cas, parlarem, com no pot ser 
d'una altra manera, amb persones ben integrades i membres d'aquesta comunitat, que professen 
aquesta religió, i que gestionen l'església de la ciutat. En tot cas, ho puc atribuir a un pur accident, no 
em consta cap campanya com la que vostè està en aquests moments intuint i presumint, d'una en fi, 
d'una situació, en fi, imperi de nova història, no, suposo que és un pur accident, perquè jo passo 
sovint, molt, per la plaça de l'església, i no ho he sentit mai.

Més qüestions? Per part de Ciutadans alguna pregunta, per l'Esquerra, no? Per part de Convergència 
i Unió? 

Alcalde: En tot cas abans de passar la paraula a les persones que ens acompanyen, en primer lloc 
voldria donar, tal com vaig acordar amb els companys d'Iniciativa la paraula a la senyora Orellana, 
perquè fes l'explicació de la seva moció, endavant, 

Senyora Orellana (ICV): En primer lloc ICV, Iniciativa, vol donar les gràcies als Grups Municipals que 
han permès el debat de la moció que hem presentat i els que han votat a favor, gràcies al PSC, 
Esquerra, CUP, Convergència i Unió. ICV, Iniciativa per Catalunya aquest mandat no té vot al Ple de 
la Corporació, tampoc és el primer cop que passa, i ja ens coneixeu, pensem que no tenint vot, el que 
no hem de fer és renunciar a tenir veu, presentar propostes al Ple, perquè tots els Grups amb 
representació valorin la seva admissió a tràmit i si són admeses, les votin, creiem que és la millor 
manera de mantenir viva aquesta veu d'iniciativa per Catalunya en la vida municipal de Granollers .

El programa en què van concórrer a les eleccions del 2015 serà la guia de la nostra acció en aquest 
sentit, i el nostre programa deia que evocàvem per donar suport als afectats pels abusos bancaris, les 
hipoteques d'habitatges habituals, s'havia d'aturar la sagnia de llançaments, desnonaments, creiem 
que no n'hi ha prou, amb reconèixer i agrair el paper que han fet la PAH i altres associacions i 
plataformes ciutadanes, que han organitzat i portat aquesta lluita. Cal també tenir plans d'accions 
municipals, com les que ja funcionen, però cal ser més agosarats, cal vestir serveis locals que ens 
ajudin als ciutadans a la defensa del dret a l'habitatge digne, i a pal·liar els abusos de les entitats 
financeres, que havien convertit l'habitatge no en un dret, sinó un negoci, a moltes pràctiques 
obscures i contràries a la normativa Europea que protegeix els consumidors .

L'aposta per un Parc d'habitatge públic a tot Catalunya i també aquí a Granollers, que permeti tenir 
polítiques d'habitatge pròpies d'un estat social és el repte que tenim per endavant, col·laborar amb els 
ciutadans i ciutadanes, poble a poble, ciutat a ciutat, municipi a municipi, perquè recuperin les 
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quantitats que han hagut d'apagar abusivament per pagar casa seva, és un deure d'un poder 
municipal que treballi colze a colze amb les persones, pot semblar una petita contribució al gran 
problema que va generar la bombolla immobiliària, però totes les contribucions són bones. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies per la vostra aportació, si hi ha alguna persona que vulgui fer una pregunta, un 
prec, no? Doncs aixequem la sessió. Moltes gràcies. 

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

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


