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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    6666    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        27272727    de juny dede juny dede juny dede juny de     2017201720172017
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. 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

Secretari general

Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

 Alcalde: Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici la sessió plenària del mes de juny, avui amb  
presència de tothom des de l'inici. En tot cas, el primer punt  pertoca aprovar l'acta, senyora 
Secretària:  
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1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     30303030    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE     2017201720172017

Alcalde: Si no hi ha cap observació ni cap esmena donaríem l'acta per aprovada. Els punts dos i tres 
fan referència al control i fiscalització pel Ple dels acords aprovats per  Junta de Govern i per l'alcalde, 
endavant:
 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,9999,,,,16161616,,,,23232323    IIII    30303030DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE    
2017201720172017.... 
 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT I    
ELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATS ,,,, 
 

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

4444).-).-).-).-APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER A LAPROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER A LAPROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER A LAPROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER A L ''''ANYANYANYANY    2018201820182018

D'acord amb les instruccions que cada any dicta el Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya referents al calendari oficial de festes oficials laborals per a l'any 2018. En 
l'Ordre que es publica cada any s'estableix que: "A més de les festes esmentades es fixaran, 
mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments."

Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, requereixes anualment a l'Ajuntament de Granollers, la notificació de l'acord de Ple que 
determini les dues festes locals de Granollers per al  2018.

Tradicionalment els dos dies fixats com a festes laborals locals han estat el divendres immediatament 
posterior al dijous de l'Ascensió i el divendres següent a l 'últim dijous del mes d'agost.

Atès l'informe favorable del Gerent de l'Ajuntament de Granollers, de data 29 de maig de 2017, que 
s'adjunta a l'expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i 
el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 
152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny.

2222nnnn....    D'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya .

3333rrrr.... El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en l'article 46, s'estableix que el Ple ha d'adoptar l'acord 
relatiu a l'establiment de les festes laborals 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 com a festes locals de Granollers per a l'any 2018 els dies divendres 11 de maig 
(l'Ascensió) i divendres 31 d'agost (Festa Major).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà i al Servei de Comunicació i Imatge de l 'Ajuntament de Granollers. 

Aprovat per unanimitat.
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Alcalde: Moltes gràcies. Passem al punt número cinc:
 
5555).-).-).-).-DESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL ERCDESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL ERCDESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL ERCDESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL ERC----AG  AL CONSELL DEAG  AL CONSELL DEAG  AL CONSELL DEAG  AL CONSELL DE    
COOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es van nomenar, entre d'altres, els representants 
municipals a les societats i als consells locals sectorials .

En data de 19 de juny de 2017, número de registre 2017021965, el Grup Municipal ERC-AG,  sol·licita 
que es modifiqui el nomenament del representant municipal corresponent al seu Grup Municipal, en la  
persona i organisme  relacionat:

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Josep Padilla i Romero

Fonaments jurídics

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

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

Primer.- Designar al senyor Josep Padilla i Romero, en representació del Grup Municipal ERC-AG, al 
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat ,  en substitució del senyor Marc Plana i Caballero.

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

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

Aprovat per unanimitat

 
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

6666).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    24242424////2017201720172017    DE MODIFICACIÓ DELDE MODIFICACIÓ DELDE MODIFICACIÓ DELDE MODIFICACIÓ DEL    
PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per    suplement de crèdits    per un import de 363.179,54€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 24/2017.

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 suficient .

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 24/2017 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 363.179,54€, amb el detall que consta a 
l'annex.
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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: L'expedient és conegut, s'ha explicat a la Comissió Informativa, no serà defensat pel tinent 
d'alcalde. No hi ha demanades intervencions sí que es demana votació.

S'aprova per majoria absoluta amb 16 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13) i  
ERC-AG-AM (3), i 9 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT (4), i  CpG-CUP-PA (2)
 C'S (2) i PP (1).
 

7777).-).-).-).-MODIFICACIÓMODIFICACIÓMODIFICACIÓMODIFICACIÓ     03030303////2017201720172017    DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L'Ajuntament en Ple de data 29 de novembre de 2016 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i 
relació de llocs de treball per a l 'any 2017.

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

1111)))) En l'àmbit de l'Àrea de Projectes Estratègics i ComunicacióÀrea de Projectes Estratègics i ComunicacióÀrea de Projectes Estratègics i ComunicacióÀrea de Projectes Estratègics i Comunicació, cal procedir a la realització de les 
següents modificacions :  

1111....1111    AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar     unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça de Tècnic/a mitjà/ana en relacions institucionals, personal laboral;   grup A2 i 
amortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treball denominat Coordinador/a d'imatge i relacions institucionals; 
enquadrament orgànic 1130; complement de destí 22; complement específic 26; classificació 
professional C1/A2; núm. de fitxa 248; nivell de català C; forma de provisió concurs de mèrits; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

1111....1111    CrearCrearCrearCrear unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça de Tècnic/a mitjà/ana de promoció de la ciutat, personal funcionari; escala 
d'administració especial; subescala Tècnica;   classe Mitjana;   grup A2. i crear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treball 
denominat Tècnic/a mitjana de promoció de la ciutat ; enquadrament orgànic  1130; complement de 
destí 18; complement específic 18; classificació professional , A2; núm. de fitxa 406; nivell de català, C; 
forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració 
especial/administració general; jornada completa.

L'autorització i disposició de la despesa de la creació de la plaça de Tècnic/a mitjà/ana de promoció 
de la ciutat es farà en el moment de la provisió de l 'esmentada plaça.

1111....2222 Amortitzar un lloc de treballAmortitzar un lloc de treballAmortitzar un lloc de treballAmortitzar un lloc de treball denominat Tècnic/a superior documentalista; enquadrament orgànic 
4310; complement de destí 21; complement específic 23; classificació professional A1; núm. de fitxa 
174; nivell de català C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del 
col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa 

1111....2222    Crear un lloc de treballCrear un lloc de treballCrear un lloc de treballCrear un lloc de treball denominat Tècnic/a superior d'arxiu; enquadrament orgànic1300; 
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complement de destí 21; complement específic 23; classificació professional A1; núm. de fitxa 366; 
nivell de català C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos 
d'administració especial; jornada completa.

2222)))) En l'àmbit de l'Àrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i Ciutat , cal procedir a  la realització de la següent modificació  :  

2222....1111    Amortitzar unaAmortitzar unaAmortitzar unaAmortitzar una plaçaplaçaplaçaplaça d'Oficial senyalització, personal funcionari; escala d'administració especial;  
subescala de serveis especials, classe personal d'oficis, grup C2. 

2222....1111    Crear unaCrear unaCrear unaCrear una plaçaplaçaplaçaplaça d'Oficial magatzamer/a, personal funcionari; escala d'administració especial;  
subescala de serveis especials, classe personal d'oficis, grup C2. 

2222....2222    Amortitzar unaAmortitzar unaAmortitzar unaAmortitzar una plaçaplaçaplaçaplaça de Mestre d'Oficis, personal funcionari; escala d'administració especial;  
subescala de serveis especials, classe personal d'oficis, grup C2  i amortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treball 
denominat Oficial/a pintura,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 14; complement 
específic 7; classificació professional C2; núm. de fitxa 42; nivell de català A2; forma de provisió 
concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; 
jornada completa.

2222....2222    Crear unaCrear unaCrear unaCrear una plaçaplaçaplaçaplaça d'Oficial d'obres, personal funcionari; escala d'administració especial;  subescala 
de serveis especials, classe personal d'oficis, grup C2 i crear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treball denominat Oficial/a 
d'obres,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 14; complement específic 7; classificació 
professional C2/AP; núm. de fitxa 23; nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

2222....3333    AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar     dues placesdues placesdues placesdues places d'Operari/ària conductor/a, personal funcionari; escala d'administració 
especial;  subescala de serveis especials, classe personal d'oficis, grup AP  i amortitzar dos llocs deamortitzar dos llocs deamortitzar dos llocs deamortitzar dos llocs de    
treballtreballtreballtreball  denominat Operari/ària conductor/a,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 12; 
complement específic 1; classificació professional AP; núm. de fitxa 28; nivell de català A1; forma de 
provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració 
especial; jornada completa; quan es jubilin les persones que l 'ocupen actualment

2222....3333    CrearCrearCrearCrear    duesduesduesdues    placesplacesplacesplaces d'Oficial/a conductor/a, personal funcionari; escala d'administració especial;  
subescala de serveis especials, classe personal d'oficis, grup C2  i crear dos llocs de treballcrear dos llocs de treballcrear dos llocs de treballcrear dos llocs de treball 
denominat Oficial/a conductor/a,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 14; complement 
específic 7; classificació professional C2; núm. de fitxa 239; nivell de català A2; forma de provisió 
concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; 
jornada completa; quan s'amortitzin les d'Operari/ària conductor.

2222....4444    Amortitzar un lloc de treballAmortitzar un lloc de treballAmortitzar un lloc de treballAmortitzar un lloc de treball denominat Tècnic/a especialista de manteniment de logística,  
enquadrament orgànic 3111; complement de destí 16; complement específic 17; classificació 
professional C1; núm. de fitxa 230; nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa i crear uncrear uncrear uncrear un    
lloc de treballlloc de treballlloc de treballlloc de treball denominat Auxiliar tècnic/a de manteniment de logística,  enquadrament orgànic 3111; 
complement de destí 16; complement específic 17; classificació professional C2; núm. de fitxa 407; 
nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

2222....5555    Transformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treball denominat Oficial/a d'Obres,  enquadrament orgànic 3111; 
complement de destí 14; complement específic 7; classificació professional C2/AP; núm. de fitxa 23; 
nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa  en un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treball    denominat  
Encarregat/da d'Obres,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 17; complement específic 
17; classificació professional C2/C1; núm. de fitxa 38; nivell de català A2; forma de provisió concurs 
de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada 
completa; per tal d'ajustar la Relació de llocs de treball a l'adscripció provisional que té la persona que 
ocupa aquest lloc de treball.

2222....6666    Transformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treball denominat Operari d'Obres,  enquadrament orgànic 3111; 
complement de destí 12; complement específic 1; classificació professional AP; núm. de fitxa 24; nivell 
de català A1; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del 
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col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa;  en un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treball    denominat  Oficial 
d'Obres,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 14; complement específic 7; classificació 
professional C2/AP; núm. de fitxa 23; nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa, d'acord 
amb l'informe emès pel Coordinador de la Unitat Operativa de Serveis.

2222....7777    Transformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treball denominat Oficial de cementiri,  enquadrament orgànic 3111; 
complement de destí 14; complement específic 7; classificació professional C2; núm. de fitxa 379; 
nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa;  en un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treball    denominat  
Operari/ària de cementiri,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 12; complement 
específic 1; classificació professional AP; núm. de fitxa 40; nivell de català A1; forma de provisió 
concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; 
jornada completa, per tal d'ajustar la Relació de llocs de treball a l'adscripció provisional que té la 
persona que ocupa aquest lloc de treball.

2222....8888    Amortitzar una plaça de dAmortitzar una plaça de dAmortitzar una plaça de dAmortitzar una plaça de d''''Administratiu CAdministratiu CAdministratiu CAdministratiu C1111    i crear una plaça di crear una plaça di crear una plaça di crear una plaça d''''Auxiliar administratiuAuxiliar administratiuAuxiliar administratiuAuxiliar administratiu,,,,    quan es 
jubili la persona que l'ocupa actualment.

3333)))) En l'àmbit de l'Àrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la Persona, cal procedir a  la realització de les següents 
modificacions :  

3333....1111    CrearCrearCrearCrear unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça de Tècnic/a mitjà/ana d'Educació, personal funcionari; escala d'administració 
especial; subescala Tècnica;   classe Mitjana;   grup A2 i crear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treball denominat 
Responsable de programes educatius; enquadrament orgànic  4100; complement de destí 20; 
complement específic 23; classificació professional, A2; núm. de fitxa 405; nivell de català, C; forma 
de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració 
especial/administració general; jornada completa.

L'autorització i disposició de la despesa corresponent es farà en el moment de la provisió de 
l'esmentada plaça.

3333....2222    CrearCrearCrearCrear unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça d'Educador/a, personal laboral; grup A2 i crear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treball d'Educador/a 
d'escola bressol; enquadrament orgànic  4103; complement específic 41; classificació professional, 
A2; núm. de fitxa 329; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal laboral; 
del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

L'autorització i disposició de la despesa corresponent es farà en el moment de la provisió de 
l'esmentada plaça.

3333....3333    CrearCrearCrearCrear unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça    ((((    50505050%%%%    jornadajornadajornadajornada    ))))    de Tècnic/a especialista educació infantil, personal laboral; grup 
C1,  i crear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treball de Tècnic/a especialista en educació infantil; enquadrament orgànic  
4103; complement específic 40; classificació professional, C1; núm. de fitxa 330; nivell de català, C; 
forma de provisió concurs de mèrits; règim personal laboral; del col·lectiu/cossos d'administració 
especial; jornada parcial.

L'autorització i disposició de la despesa corresponent es farà en el moment de la provisió de 
l'esmentada plaça.

Atès que d'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que diu: "1. Són objecte de negociació, en el 
seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que 
legalment sigui procedent en cada cas, les matèries següents:
a) L’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques 
que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes .
b) La determinació i l’aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris . .....
k) Les que afectin les condicions de treball i les retribucions dels funcionaris, la regulació de les quals 
exigeixi norma amb rang de llei. .....
2. Queden excloses de l’obligatorietat de la negociació les matèries següents :
a) Les decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats d’organització .
Quan les conseqüències de les decisions de les administracions públiques que afectin les seves 
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potestats d’organització tinguin repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics que 
preveu l’apartat anterior, és procedent la negociació de les condicions esmentades amb les 
organitzacions sindicals a què es refereix aquest Estatut.....";     en data 2 de juny de 2017 s'ha informat 
a la Mesa de Negociació dels canvis proposats. 

D'acord amb els informes emesos pel Gerent de la Corporació,  l'informe emès per la Cap de Servei 
de Recursos Humans i l'informe emès per la Directora de Serveis de planificació i projectes 
estratègics.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb els articles 37, 69 i 72 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

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

Els articles 291 i 294 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

L'article 22.3 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.

Article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos general de l'Estat per a l'any 2016 on 
diu que " el desenvolupament del procés electoral i la situació d'un Govern en funcions no ha permès 
l'elaboració dels pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017, per el que a partir del 1 de gener de 
2017, d'acord amb l'article 134 de la Constitució, es prorroga automàticament els de l'exercici 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  la modificació de la PLANTILLA amb efectes del dia 1 de juliol de 2017  amb el detall 
següent:

1. Amortitzar la plaça de personal laboral, d'acord amb el detall següent:

Ens Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT A2 V TM relacions institucionals

2. Amortitzar les places de personal funcionari , d'acord amb el detall següent :

Ens Escala Subescala Classe Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 V Mestre d'oficis

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 V Oficial senyalització

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

AP V Operari/ària conductor/a
( quan es jubili la persona que 
l'ocupa actualment )

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

AP V Operari/ària conductor/a

AJT AG ADMINISTRATI
VA

C1 V Administratiu/va ( quan es jubili 
la persona que l'ocupa 
actualment )
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3. Crear les places de personal funcionari

Ens Escala Subescala Classe Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 V Oficial d'obres

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 V Oficial magatzamer/a

AJT AE TÈCNICA Mitjana A2 V Tècnic/a mitjà/ana d'educació

AJT AE TÈCNICA Mitjana A2 V Tècnic/a mitjà/ana de 
promoció de la ciutat

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 V Oficial/a conductor/a
( quan es jubili la persona que 
ocupa actualment la plaça 
d'Operari/ària conductor )

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 V Oficial/a conductor/a
( quan s'amortitzi la plaça 
d'Operari/ària conductor )

AJT AG ADMINISTRATI
VA

C2 V Auxiliar administratiu/iva (quan 
es jubili la persona que l'ocupa 
actualment la plaça 
d'administratiu/va )

4. Crear les places de personal laboral

Ens Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT A2 V Educador/a

AJT C1 V Tècnic/a especialista educació 
infantil (50%)

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL amb efectes del dia 1 de juliol  
de 2017 amb el detall següent:

1. Amortitzar els  llocs de treball , d'acord amb el detall següent:

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell 
de 

català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu(
cossos)

Jornada

Tècnic especialista de 
manteniment de 
logística

A3 3111 16 17 C1 230 A2 CM F/L AE JC

Coordinador/a 
d'imatge i relacions 
institucionals

A1 1130 22 26 C1/A2 248 C CM F/L AE JC

Oficial/a pintura A3 3111 14 7 C2 42 A2 CM F/L AE JC
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Operari/ària 
conductor/a ( quan 
es jubili la persona 
que l'ocupa 
actualment)

A3 3111 12 1 AP 28 A1 CM F AE JC

Operari/ària 
conductor/a

A3 3111 12 1 AP 28 A1 CM F AE JC

Tècnic/a superior 
documentalista

A4 4310 21 23 A1 174 C CM F AE JC

2. Crear els  llocs de treball, d'acord amb el detall següent:

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell 
de 

català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu(
cossos)

Jornada

Responsable de 
programes educatius

A4 4100 20 23 A2 405 C CM F AG/AE JC

Tècnic/a mitjà/ana 
de promoció de la 
ciutat

A1 1130 18 18 A2 406 C CM F AE JC

Auxiliar tècnic de 
manteniment de 
logística

A3 3111 16 17 C2 407 A2 CM F/L AE JC

Oficial/a d'obres A3 3111 14 7 C2/AP 23 A2 CM F/L AE JC

Oficial/a conductor/a 
( quan es jubili la 
persona que ocupa 
actualment el lloc 
d'Operari conductor)

A3 3111 17 7 C2 239 A2 CM F/L AE JC

Oficial/a conductor/a A3 3111 17 7 C2 239 A2 CM F/L AE JC

Educador/a d'escola 
bressol

A4 4103 -- 41 A2 329 C CM L AE JC

Tècnic/a en educació 
infantil 

A4 4103 -- 40 C1 330 C CM L AE JP

Tècnic/a superior 
d'arxiu

A1 1300 21 23 A1 366 C CM F AE JC

3. Transformar els  llocs de treball , d'acord amb el detall següent:

****Transformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treball denominat Oficial/a d'Obres,  enquadrament orgànic 3111; 
complement de destí 14; complement específic 7; classificació professional C2/AP; núm. de fitxa 23; 
nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa  en un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treball    denominat  
Encarregat/da d'Obres,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 17; complement específic 
17; classificació professional C2/C1; núm. de fitxa 38; nivell de català A2; forma de provisió concurs 
de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada 
completa; per tal d'ajustar la Relació de llocs de treball a l'adscripció que té la persona que ocupa 
aquest lloc de treball.

****Transformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treball denominat Operari d'Obres,  enquadrament orgànic 3111; complement 
de destí 12; complement específic 1; classificació professional AP; núm. de fitxa 24; nivell de català 
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A1; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos 
d'administració especial; jornada completa;  en un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treball    denominat  Oficial d'Obres,  
enquadrament orgànic 3111; complement de destí 14; complement específic 7; classificació 
professional C2/AP; núm. de fitxa 23; nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa, d'acord 
amb l'informe emès pel Coordinador de la Unitat Operativa de Serveis.

****Transformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treball denominat Oficial de cementiri,  enquadrament orgànic 3111; 
complement de destí 14; complement específic 7; classificació professional C2; núm. de fitxa 379; 
nivell de català A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa;  en un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treball    denominat  
Operari/ària de cementiri,  enquadrament orgànic 3111; complement de destí 12; complement 
específic 1; classificació professional AP; núm. de fitxa 40; nivell de català A1; forma de provisió 
concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; 
jornada completa, per tal d'ajustar la Relació de llocs de treball a l'adscripció que té la persona que 
ocupa aquest lloc de treball.

****Transformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treballTransformar un lloc de treball denominat Tècnic/a superior d'arxiu; enquadrament orgànic 1300; 
complement de destí 22; complement específic 26; classificació professional A1; núm. de fitxa 366; 
nivell de català C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos 
d'administració especial; jornada completa;  en un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treballen un lloc de treball    denominat  Tècnic/a superior d'arxiu; 
enquadrament orgànic 1300; complement de destí 21; complement específic 23; classificació 
professional A1; núm. de fitxa 366; nivell de català C; forma de provisió concurs de mèrits; règim 
personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa

TercerTercerTercerTercer ....    Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
aquesta modificació  

Alcalde: Moltes gràcies. També aquest expedient ha estat explicat a la Comissió Informativa 
d'Hisenda. No hi ha intervenció per part del tinent d'alcalde. Sí que hi ha demanada la votació.

S'aprova per majoria absoluta amb13 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13), i 12 
abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT (4), ERC-AG-AM (3) i  CpG-CUP-PA (2), C'S (2) i PP 
(1).
 

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

8888).-).-).-).-APROVAR LAPROVAR LAPROVAR LAPROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS IESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS IESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS IESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I    
L’INSTITUT CARLES VALLBONAL’INSTITUT CARLES VALLBONAL’INSTITUT CARLES VALLBONAL’INSTITUT CARLES VALLBONA ....

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    El 21 de març de 2000 es va signar per part de l’Ajuntament de Granollers i l’Institut 
Català del Sòl, l’acta de cessió dels terrenys (finca registral 46.097, del Registre de la 
Propietat 1 de Granollers) destinats a equipament docent i esportiu de la unitat d’actuació en 
sòl urbà Tres Torres A de Granollers. 

Simultàniament a partir de les propostes del Pla Director de Roca Umbert, i un cop definit l’ús 
de cada una de les naus en el projecte cultural de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, va ser 
projectat un aparcament soterrani sota la gran plaça d’entrada al recinte, just al costat del 
carrer Lluís Companys, i en el seu disseny era necessària la redefinició del límit de parcel·les 
entre el centre d’ensenyament i l’equipament municipal de Roca Umbert.  Aprofitant que en 
aquelles dates estava en procés d’inscripció la cessió dels terrenys, per acord entre 
ambdues parts, l’Ajuntament de Granollers, i el Departament d’Educació (Serveis Territorials 
de Maresme-Vallès Oriental) així com la Secció de Patrimoni del Departament d’Educació, es 
plantejà una permuta de terrenys, per al reajust dels límits entre parcel·les, prèvia a la 
inscripció, de manera que l’Institut guanyava façana pel carrer Lluís Companys i Roca 
Umbert guanyava superfície pels patis interiors.

Es concretà en una cessió d’un solar de forma irregular d’una superfície de 9.250 m2, que 
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guanyava façana pel carrer Lluís Companys ( 11 m.) i que disposava de superfície suficient 
per poder assumir futurs creixements del centre educatiu.

En aquest sentit, el Ple municipal  de 19 de desembre de 2006 va aprovar desafectar del 
domini públic els terrenys situats a la unitat d'actuació en sòl urbà Tres Torres A per tal de 
cedir el solar on està ubicat l'IES Carles Vallbona a la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l’Alcalde, el 12 de juliol de 2007, va signar una resolució mitjançant la qual 
segregava 750m2 de superfície de la major finca registral 46.097, de 10.000m2, que queda 
reduïda a una superfície de 9.250m2 mantenint la condició d'equipament adscrit al domini 
públic.  Aquesta segregació es va formalitzar en escriptura pública i es va insrciure al 
Registre de la Propietat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Com a conseqüència de la segregació de la finca, l’Ajuntament va prendre el 
compromís de trasllat de la pista poliesportiva malmesa de part de la parcel·la a l’Ajuntament 
i la construcció d’una nova tanca entre l’Institut i Roca Umbert, actuacions que es van 
realitzar l’estiu de l’any 2008.

Les obres executades per l’Ajuntament no van quedar ben resoltes, i van requerir diferents 
obres de regularització els anys 2009, 2010 i 2012.

Vist que els problemes de degradació del paviment de resines van continuar, responent als 
compromisos adquirits per l’Ajuntament de Granollers, tot i el temps ja transcorregut i a 
sol·licitud de l’Institut Carles Vallbona, l’Ajuntament de Granollers considera raonable que, 
per darrera vegada, el consistori assumeixi la reparació de les pistes esportives, pel que el 
Servei d’Obres i Projectes ha elaborat un document tècnic de definició dels treballs, amb el 
nom de “Informe tècnic de reparació paviment pista poliesportiva exterior a l’IES Carles 
Vallbona”, valorats en 11.253,00.-€, iva inclòs.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    L’Ajuntament i l’Institut Carles Vallbona de Granollers signen el present conveni respecte el 
compromís de reparació de les pistes esportives, acordant que l’Institut Carles Vallbona assumirà al 
seu càrrec el manteniment i les futures reparacions de les pistes esportives ubicades dins la seva 
finca.

D'acord amb el present conveni l'Ajuntament assumeix el cost d de reparació paviment pista 
poliesportiva exterior a l’IES Carles Vallbona”, valorats en 11.253,00.-€, IVA inclòs.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Existeix crèdit suficient i adequat, per assumir les despeses derivades del present Conveni, a 
l’aplicació pressupostària 2017 J4102.32310.22699 Altres despeses de manteniment escoles.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit d'aplicació del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

SisèSisèSisèSisè.... La subscripció del present conveni, millora l'eficiència de la gestió pública i contribueix a 
l'exercici d'activitats d'utilitat pública, de conformitat a allò establert a l'article 48.3 de la Llei 40/2015, 
de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic .

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

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

IIIIIIII.... L’article 48.3 de la llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic, disposa que la subscripció de 
convenis haurà de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i 
serveis públics, contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública i complir amb la legislació 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera .



1966

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l'esborrany del Conveni entre l'Ajuntament de Granollers i l’Institut Carles 
Vallbona de Granollers, el qual es transcriu a continuació:

"    REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D’una part, el senyor Josep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i Antigas, alcalde de GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    en nom i representació de 
llll''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers, segons acord del Ple de la Corporació de 13 de juny de 2015, amb 
domicili social a la plaça de la Porxada, 6, i NIF núm. P-0809500-B, assistit pel Secretaria general de 
la Corporació, la senyora Catalina Victory Molné i fent ús de les facultats conferides per l’art. 21.1. b) 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril , reguladora de les Bases de Règim Local. 

I de l’altra, la senyora Glòria Montoy i MiretGlòria Montoy i MiretGlòria Montoy i MiretGlòria Montoy i Miret    , directora de l’Institut Carles Vallbona de Granollers,,,,    en 
nom i representació del Consell Escolar de l’Institut, segons acord del Ple de ..................la                                     
de 2015, amb domicili al carrer Camp de les Moreres, 14 d’aquesta ciutat. 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per realitzar aquest acte i, amb caràcter previ a 
la signatura del present document, al que se li dóna la forma de Conveni segons el que disposa 
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic i procediment administratiu comú, 

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

IIII- L’Institut Català del Sòl va redactar el Projecte de delimitació del sector Tres Torres de Granollers 
que fou aprovat per la CUB en data 23 de maig de 1984. En data 21 de març de 2000 es va signar per 
part de l’Ajuntament de Granollers i l’Institut Català del Sòl, l’acta de cessió dels terrenys destinats a 
equipament docent i esportiu de la unitat d’actuació en sòl urbà Tres Torres A de Granollers , següents:

“Porció de terreny de figura irregular, situada al terme municipal de Granollers, de 10.000 m2 de 
superfície, destinada a equipament docent dins de l’àmbit de la unitat d’actuació en sòl urbà Tres 
Torres A . Té els següents termenals : Nord, amb equipament; Est, part amb el carrer Pau Gargallo i 
part amb el carrer Juli Gonzalez; Sud, amb el carrer Camp de les Moreres; Oest, amb el carrer Lluís 
Companys”.

L’any 2006 finalitzà el procés d’inscripció registral de la finca a nom de l’Ajuntament, i en 
conseqüència, s’estava en condicions de procedir a la cessió al Departament d’Educació. 

IIIIIIII---- Simultàniament a partir de les propostes del Pla Director de Roca Umbert, i un cop definit l’ús de 
cada una de les naus en el projecte cultural de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, va ser projectat un 
aparcament soterrani sota la gran plaça d’entrada al recinte, just al costat del carrer Lluís Companys, i 
en el seu disseny era necessària la redefinició del límit de parcel·les entre el centre d’ensenyament i 
l’equipament municipal de Roca Umbert.  Aprofitant que en aquelles dates estava en procés 
d’inscripció la cessió dels terrenys, per acord entre ambdues parts, l’Ajuntament de Granollers, i el 
Departament d’Educació (Serveis Territorials de Maresme-Vallès Oriental) així com la Secció de 
Patrimoni del Departament d’Educació, es plantejà una permuta de terrenys, per al reajust dels límits 
entre parcel·les, prèvia a la inscripció, de manera que l’Institut guanyava façana pel carrer Lluís 
Companys i Roca Umbert guanyava superfície pels patis interiors .

Es concretà en una cessió d’un  solar de forma irregular d’una superfície de 9.250 m2, que guanyava 
façana pel carrer Lluís Companys (11 m.) i que disposava de superfície suficient per poder assumir 
futurs creixements del centre educatiu:

“Porció de terreny de figura irregular, situada al terme municipal de Granollers, de 9.250 m2 de 
superfície, destinada a equipament docent dins de l’àmbit de la unitat d’actuació en sòl urbà Tres 
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Torres A . Té els següents termenals : Nord, amb equipament  Roca Umbert; Est, part amb el carrer 
Pau Gargallo i part amb el carrer Juli González; Sud, amb el carrer Camp de les Moreres; Oest, amb 
el carrer Lluís Companys”.

IIIIIIIIIIII---- Una vegada inscrita i cedida,  l’Ajuntament va prendre el compromís de reconstrucció de la pista 
esportiva malmesa per la cessió de part de la parcel·la a l’Ajuntament i la nova tanca entre l’Institut i 
Roca Umbert, actuacions que es van realitzar l’estiu de l’any 2008.

IVIVIVIV---- El març de 2009 l’Ajuntament va comprovar que el paviment de la pista no va quedar ben resolt i 
va efectuar una execució de regularització de la pista esportiva amb un sol acabat, pintant les pistes 
amb resines de dos colors (vermell i blau) així com repintant les línies de joc. Entre els anys 2010 i 
2012, el paviment de resines de les pistes esportives de l’ Institut, es va anar degradant, el que 
provocava que aquesta resina seguís saltant i fent-se nous despreniments d’aquesta en superfície.  
L’Ajuntament va exigir responsabilitats a l’empresa que va executar les obres, i es va efectuar una 
reparació, que es va traduir en unes obres de sanejament l’estiu del 2010, amb un nou pintat del total 
de la pista. 

VVVV---- Vist que els problemes de degradació del paviment de resines van continuar, responent als 
compromisos adquirits per l’Ajuntament de Granollers, tot i el temps ja transcorregut i a sol·licitud de 
l’Institut Carles Vallbona, l’Ajuntament de Granollers considera raonable que, per darrera vegada, el 
consistori assumeixi la reparació de les pistes esportives, pel que el Servei d’Obres i Projectes ha 
elaborat un document tècnic de definició dels treballs, amb el nom de “Informe tècnic de reparació 
paviment pista poliesportiva exterior a l’IES Carles Vallbona” , valorats en 11.253,00.-€, IVA inclòs.

Per la qual cosa, d’acord amb el que s’ha manifestat en els apartats anteriors, lliure i espontàniament 
ambdues parts 

CONVENENCONVENENCONVENENCONVENEN

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    COMPROMIS DE REPARACIÓCOMPROMIS DE REPARACIÓCOMPROMIS DE REPARACIÓCOMPROMIS DE REPARACIÓ
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS respectant els acords de 2008, arran del procediment d’inscripció 
de la cessió dels terrenys de l’Institut Carles Vallbona amb l’ajust dels límits entre finques, i d’acord 
amb tot l’historial d’antecedents descrits en els manifestants previs del present conveni, assumeixi la 
reparació de les pistes esportives d’acord amb el contingut del document tècnic de definició dels 
treballs de reparació de paviment a les pistes exteriors de l’IES Carles Vallbona, valorats en 
11.253,00.-€, IVA inclòs, elaborat pel Servei d’Obres i Projectes municipal i adjunt al present conveni .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    CONDICIONSCONDICIONSCONDICIONSCONDICIONS ....
Els treballs de reparació de les pistes esportives s’executaran durant el període no lectiu de l’estiu de 
2017, documentant l’inici, evolució i finalització i lliurament de les obres de reparació, mitjançant les 
corresponents actes d’obra entre el contractista i l’Ajuntament, informant i en plena coordinació amb 
els responsables de l’Institut Carles Vallbona.

Les obres tindran un període de garantia de 12 mesos, transcorreguts els quals es donaran per 
tancades. Qualsevol altre actuació posterior, s’entendrà com obra necessària de manteniment 
derivada de l’ús i desgast per part dels seus usuaris, el que anirà a càrrec del propi Institut.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    FUTURES REPARACIONSFUTURES REPARACIONSFUTURES REPARACIONSFUTURES REPARACIONS
Una vegada realitzades les obres descrites a l’acord primer del present Conveni, l’Institut Carles 
Vallbona assumirà al seu càrrec el manteniment i les futures reparacions de les pistes esportives 
ubicades dins la seva finca.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    LITIGISLITIGISLITIGISLITIGIS....    
Qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació d’aquest conveni quedarà sotmesa a la 
jurisdicció contenciosa administrativa . 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars, a un sol efecte, en la 
data i lloc indicats a l’encapçalament.”
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SegonSegonSegonSegon:::: Facultar a l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del 
conveni a què fa referència l'acord anterior, així com realitzar tots aquells actes necessaris per a 
l’execució del Conveni.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a l'Institut Carles Vallbona de Granollers i a l'Àrea Econòmica de 
l'Ajuntament de Granollers.

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

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha  presentació del tinent d'alcalde de l'Àrea Territorial, el 
senyor Albert Camps en farà la presentació, endavant:

Senyor Camps: Bé, gràcies alcalde. Bona tarda a tothom. 
El Pla director arquitectònic de l 'antiga fàbrica tèxtil de Roca Umbert, redactat el 2004, pels arquitectes 
Manel Bosch i Antoni Sánchez Fortuny,  esmentava la necessitat de redefinir el traçat de la tanca que 
separava originàriament els límits de ca l'Umbert amb els de l'IES  Carles Vallbona. Aquest aspecte 
també es va reiterar en la revisió de l'esmentat Pla director que es va fer el maig de 2011. Què 
s'argumentava doncs per redefinir el traçat d'aquesta tanca? Doncs s'argumentava que 
s'aconseguirien tres millores importants: 
En primer lloc, adequar la superfície prevista per un futur aparcament públic soterrat a l'espai que ha 
d'ocupar la futura plaça que confronta amb el carrer Lluís Companys.
En segon lloc, permetre l'obertura d'un nou itinerari per vianants en sentit oest-est o est-oest, des del 
carrer Juli Gonzàlez al carrer Lluís Companys . 
I en tercer lloc, era facilitar l'obertura i la visualització, i per tant, de l'actiu patrimonial de dos dels 
elements més singulars des del punt de vista museístic de Roca Umbert , la tèrmica i el refrescador.
Avui la tèrmica és un espai rehabilitat que forma part dels testimonis, dels vestigis industrials de 
Catalunya, del Museu de la ciència i de la tècnica. 
De teixir teles a teixir cultura. 
Una rehabilitació de l'antiga fàbrica de Roca Umbert espai-espai que no ha deixat d'aturar-se en cap 
moment. Des de la rehabilitació d'una primera nau, per l'establiment del centre tecnològic universitari 
a l'any 2000, amb fons europeus, fins a les actuals obres ja molt avançades de la segona fase del 
centre d'audiovisual, ho recomano de veure-les, i el viver d'empreses. Passant per la biblioteca, els 
bucs d'assaig, la troca, la sala de concerts, i molts d'altres espais que s'han anat adequant. 
En projectes de futur per continuar avançant com ara, posició projecte de la segona fase de l'espai de 
dansa i el projecte de millora dels carrers i espais interiors de la Fàbrica. Una actuació aquesta, la de 
la millora dels carrers i espais interiors de la Fàbrica que ha de permetre relligar i interconnectar millor 
els diferents espais de la Fàbrica, però que també ha de ser una oportunitat d'obertura cap a l'exterior. 
El projecte contempla una actuació integral, posant atenció tant a la part de la superfície però sense 
oblidar els serveis que cal deixar instal·lats en el subsòl .
Com he comentat al principi de la intervenció, un dels motius que va motivar el conveni que avui 
presentem, és la necessitat de millorar i regularitzar els espais interiors de Roca Umbert, d'acord amb 
els usos i elements arquitectònics i disposar d'un espai obert o plaça al costat de Lluís companys que 
obrís la Fàbrica a l'exterior. Així el juliol del 2007, s'acordava amb la Generalitat la segregació de 700 
metres quadrats, 750 metres quadrats, perdó del pati de l'IES Carles Vallbona. Aquesta segregació 
que alineava la parcel·la del pati va comportar que s'hagués de resituar la pista esportiva. Com a 
conseqüència de la segregació, l'Ajuntament es va comprometre a traslladar la pista poliesportiva, a 
construir una pista de voleibol platja a l'interior del pati, a diverses reparacions en el propi pati i a 
col·locar una nova tanca perimetral, entre l'institut i l'antiga Fàbrica de Ca l'Umbert. Actuacions que es 
van dur a terme durant l'estiu de l'any 2008. 
A causa de problemes d'execució i d'acabat de la pista, l'Ajuntament va haver de tornar a intervenir a 
la pista entre els anys 2009 i 2012 a causa de problemes de degradació del paviment. Actuacions que 
van anar a  càrrec de l'empresa que va executar l'obra. I ara, tot i el temps recorregut, considerem 
raonable com,  que encara hi han algunes deficiències en aquesta pista, a petició de l'institut Carles 
Vallbona, fer una darrera reparació de la pista esportiva. Per dotar a un centre de secundària  de la 
ciutat que s'ha especialitzat en l'esport i deixar una pista en bones condicions i aquest és l'objectiu del 
conveni que avui portem a Ple. 
Moltes gràcies

Alcalde: Moltes gràcies. No s'han anunciat intervencions,  sí que s'ha expressat l'acord de tots els 
membres del consistori
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Aprovat per unanimitat

Alcalde: Passaríem a l'apartat de Mocions.
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

9999....1111).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC----CP CONTRA LA COSIFICACIÓ DECP CONTRA LA COSIFICACIÓ DECP CONTRA LA COSIFICACIÓ DECP CONTRA LA COSIFICACIÓ DE    
LES DONES EN ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUSLES DONES EN ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUSLES DONES EN ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUSLES DONES EN ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

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

Les violències masclistes tenen el seu origen en una estructura social i cultural basada en el 
patriarcat, amb repercussions en àmbits molt diversos de les nostres vides quotidianes. La desigualtat 
existent entre dones i homes no és un producte accidental ni inevitable en l’evolució de les societats 
humanes, sinó un desenllaç i un mètode interessats, contra els que hem de lluitar amb contundència.
Aquestes patrons de desigualtat i opressió del gènere femení es difonen constantment a través dels 
mitjans de comunicació en les seves múltiples variants i suports tecnològics .
En aquest sentit, la publicitat juga un paper fonamental, donat que a més de ser un instrument de 
consum, és també una eina ideològica i una manera de percebre la realitat social .
A aquest efecte, tant Catalunya com l’Estat espanyol, entenent la gravetat de la situació, han aprovat 
lleis que han d’assentar les bases per a la construcció d’una societat més justa i més igualitària .
Presentar el cos de la dona com a decorat i reclam per a captar l’atenció del públic és una pràctica 
clarament il·lícita, que les administracions públiques tenim l’obligació d’evitar .
En aquest sentit, hem percebut una pràctica habitual i molt estesa al món de l’esport. Es tracta de les 
dones col.locades en llocs visibles per les empreses organitzadores o patrocinadores dels events 
esportius en llocs visibles de l’activitat, amb l’únic propòsit de captar l’atenció del públic, encara que la 
seva presència estigui totalment desvinculada de l’activitat esportiva .
És el cas de molts esdeveniments esportius d’alt nivell com, el Ciclisme,  els Grans Premis de 
Fòrmula 1 i de MotoGP, i molts d’altres. 
Cal acabar amb el tracte injust i denigrant amb les dones, deixant d’igualar-les a un objecte 
ornamental, deixant de cosificar-les i d’hipersexualitzar-les  
Per això, denunciem aquesta pràctica il·lícita que ha de ser eradicada d’una societat moderna i 
igualitària com la nostra.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal PSC a l’Ajuntament de Granollers, proposem al Ple l’adopció dels 
següents:

ACORDSACORDSACORDSACORDS

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Instar a les diferents grans infraestructures esportives catalanes i empreses organitzadores 
d’esdeveniments a Catalunya i a les diferents Federacions a complir la legislació vigent, tant a nivell 
autonòmic com estatal, i eliminar totes les pràctiques en les que s’utilitzi el cos de les dones com a 
ornament i reclam per a captar l’atenció del públic, mitjançant el foment d’estereotips que cosifiquen 
les dones i fomenten la discriminació, la desigualtat i la violència de gènere.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, i a totes les 
administracions que contribueixin al finançament d'esdeveniments esportius que per evitar la 
utilització del cos de la dona com a reclam publicitari incloguin en els convenis de promoció, 
subvenció, cooperació i de patrocini, clàusules d'obligat compliment que apostin per l'eliminació dels 
estereotips; és a dir, que promoguin la paritat i la diversitat de cossos, d'edats, d'expressions de 
gènere, etc, complint rigorosament els drets laborals, el dret al treball en dignitat i amb garanties de 
salut.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Comunicar aquest acord a les diferents infraestructures esportives catalanes, a les 
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Federacions Esportives, així com als sindicats CCOO i UGT, al Govern de la Generalitat de Catalunya 
i la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques .

 Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent Moció.

9999....2222).-).-).-).-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE CONCESIÓN DEL NOMBRE DEMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE CONCESIÓN DEL NOMBRE DEMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE CONCESIÓN DEL NOMBRE DEMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE CONCESIÓN DEL NOMBRE DE    
IGNACIO ECHEVARRÍA A UN ESPACIÓ PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE UNA PISTA DE SKATEIGNACIO ECHEVARRÍA A UN ESPACIÓ PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE UNA PISTA DE SKATEIGNACIO ECHEVARRÍA A UN ESPACIÓ PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE UNA PISTA DE SKATEIGNACIO ECHEVARRÍA A UN ESPACIÓ PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE UNA PISTA DE SKATE

La Secretària informa que aquesta Moció ha estat rebutjada, amb els vots favorables dels Grups 
Municipals  de C's i PP, i  els vots en contra  dels Grups Municipals del  PSC-C-P, PDeCAT, 
ERC-AG-AM i CpG-CUP-PA.

Ignacio Echeverría Miralles de Imperial nació en Ferrol en 1978. De madre abogada como él y padre 
ingeniero, Ignacio tenía cuatro hermanos y vivió hasta los 8 años en As Pontes (A Coruña). Aunque el 
resto de su familia vive en Las Rozas (Madrid), Ignacio estaba también muy unido a la localidad 
cántabra de Comillas, donde pasaba los veranos y le gustaba ir a practicar surf o montar en su 
monopatín, su fiel “compañero”. Le gustaba montar en él desde niño y siempre lo llevaba consigo, 
incluso para ir a trabajar en traje y corbata al banco HSBC de Londres.

Estudió Derecho en la Universidad Complutense y completó sus estudios con un máster en La 
Sorbona, en París. Disfrutaba haciendo deporte y de una vida sana. Era una persona culta, con 
muchas inquietudes y trabajadora. Desempeño tareas en el Banco Popular, en varios despachos de 
abogados y en Aresbank. Después decidió trasladarse a vivir a Londres como muchos jóvenes 
españoles para buscarse un futuro mejor y hacía casi dos años trabajaba en HSBC como analista de 
prevención de blanqueo de capitales.

El pasado 3 de junio, Ignacio Echeverría , regresaba de patinar en un parque con unos amigos cuando 
vieron como un hombre apuñalaba a una mujer en el entorno de Borough Market, junto al Puente de 
Londres. 

Ignacio fue a ayudar a la policía en su intento por detener a los tres terroristas y que no siguieran 
atacando a la mujer que estaba siendo apuñalada.

Ignacio se enzarzó con los agresores con su propio monopatín durante casi un minuto hasta que fue 
atacado por la espalda y cayó al suelo con el fatídico resultado que todos conocemos.

La concesión a Ignacio Echeverría de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a título póstumo es 
la más alta condecoración que el Estado puede conceder para supuestos como el del acto heroico y 
ejemplar de Ignacio en los atentados de Londres.

Además de este reconocimiento, otras instituciones como el Ayuntamiento de Las Rozas, han 
anunciado que también le concederá la medalla de honor del municipio y pondrán su nombre a una 
pista de patinaje en su honor.

Su historia de valentía, coraje y principios éticos han dado la vuelta al mundo y sobre todo ha 
conmovido a la mayoría de los españoles. 
Muchos usuarios anónimos han destacado su proeza a través de mensajes en las redes sociales a las 
que también se han sumado muchos rostros conocidos que compartían un mensaje escrito en una 
viñeta en la que se lee: “No todos los héroes llevan capa, algunos van en patinete”.

Es por ello que para todos será por siempre conocido  como 'el héroe del monopatín' .

Visto que en Granollers , disponemos de  unas pistas de skate que se encuentran en el parc firal  de 
granollers .

Creemos  oportuno ponerle el nombre de Ignacio Echeverría a dicho espacio público de la localidad , 
donde muchos jóvenes disfrutan del deporte favorito de Echevarría, el skate, para rendirle homenaje a 
su generosidad humana y a su actitud heroica.
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Por todo el anterior expuestoPor todo el anterior expuestoPor todo el anterior expuestoPor todo el anterior expuesto,,,,    el Grupo Municipal del PPel Grupo Municipal del PPel Grupo Municipal del PPel Grupo Municipal del PP        ,,,,    proponemos en el Ayuntamiento enproponemos en el Ayuntamiento enproponemos en el Ayuntamiento enproponemos en el Ayuntamiento en    
plenoplenoplenopleno,,,,    la adopción del siguiente acuerdola adopción del siguiente acuerdola adopción del siguiente acuerdola adopción del siguiente acuerdo :

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

PRIMERO: El pleno muestra sus condolencias a la familia de Ignacio Echeverria Miralles . 

SEGUNDO : Creemos que Granollers no debe quedar al margen de las muestras de homenaje y 
recuerdo a Ignacio Echeverría, y como otros muchos ayuntamientos, debe tener un gesto simbólico 
para rendir homenaje y reconocer la acción de Ignacio, pues ese acto de valentía permitió que 
decenas de personas pudieran salvar la vida.

TERCERO: Se pueda instalar un monolito o una placa conmemorativa junto a la pista de skate del  
parque deTorras  Villà ,  en la que quede constancia del homenaje que rinde el pueblo de Granollers a 
este héroe cuya hazaña de enfrentarse a varios terroristas con un simple monopatín es todo un 
ejemplo de valentía y de generosidad para todos los vecinos.

CUARTO: Trasladar esta moción a la familia de Ignacio Echeverría para su conocimiento de esta 
muestra de reconocimiento a la gran gesta y actitud heroica que tuvo su familiar . 

Alcalde: Moltes gràcies passem a la següent Moció presentada pel Partit Popular, endavant:

9999....3333).-).-).-).-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER LA POTENCIACIÓ DE NOMSMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER LA POTENCIACIÓ DE NOMSMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER LA POTENCIACIÓ DE NOMSMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER LA POTENCIACIÓ DE NOMS    
DE DONES AL NOMENCLÀTOR DELS CARRERS DE LA CIUTATDE DONES AL NOMENCLÀTOR DELS CARRERS DE LA CIUTATDE DONES AL NOMENCLÀTOR DELS CARRERS DE LA CIUTATDE DONES AL NOMENCLÀTOR DELS CARRERS DE LA CIUTAT

La Secretària informa que aquesta Moció s'ha aprovat per unanimitat.

Fa uns dies vam celebrar el Dia Internacional de les Dones, un dia que simbolitza la lluita que les 
dones de tot el món han sostingut al llarg dels temps en favor de la igualtat .
Gràcies a aquest compromís, podem dir que les condicions de vida de les dones han millorat
considerablement i que, sens dubte, la igualtat de dones i homes ha estat decisiva pel progrés de la 
humanitat i per l’avenç de les societats i de les cultures .
Des dels ajuntaments hem de treballar per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes i exigir 
col·locar l'equitat de gènere en les agendes públiques i en totes les àrees possibles que tenim al 
nostre abast com entitat local.
Els ajuntaments són els primers referents per observar les desigualtats, detectar les injustícies per raó 
de gènere i, sobretot, per observar els grans desajustos que encara es donen entre dones i homes en 
el seu accés a les oportunitats.
Una àrea que veiem de les que els hi comentem per exemple és la de la inclusió dels noms de les 
dones en el nomenclàtor dels carrers de la ciutat.
Un àmbit de competència municipal en el que hem constatat aquesta desigualtat i falta de visibilitat ha 
sigut en els noms quotidians amb els que anomenem els carrers de la ciutat .
Des del Grup Municipal Popular hem dut a terme un estudi sobre els noms dels carrers de la nostra 
ciutat que constata que la diferència entre els carrers que porten noms masculins i femenins és molt 
gran.
De tots els 614 carrers de Granollers i hem pogut observar que només 32 tenen nom de dona (5 noms 
de santes i 27 noms de dones), és a dir, només el 5,21% dels carrers reconeix i contempla la figura 
d'una dona, I que tenim 204 carrers amb nom d'home que suposa el 33,22% del global de carrers. 
Entre els noms de carrers i places de la ciutat que porten nom de persona, el 13,6% correspon al nom 
d’una dona: una proporció clarament desequilibrada.
Tot i això, entre les prioritats de la Comissió de Nomenclàtor municipal hi figura, de manera preferent i 
després del criteri de mantenir un topònim propi, incorporar i incrementar el nom de dones en el 
carrerer de Granollers. 
Així, els darrers noms de carrers que s’han posat a la ciutat en els sectors del Pla de Baix o en el nou 
carrer de darrera els jutjats s’ha optat per posar el nom de dona. Creiem que existeix una desigualtat i 
mancança que cal arreglar d 'aquí en endavant.
Creiem que cal continuar actuant en aquest sentit i que s’ha de prioritzar la presència de la dona en el 
nomenclàtor de la ciutat amb l’objectiu de tendir a igualar l’actual diferència . 
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Vist que l’Ajuntament de Granollers està compromès políticament vers l’avenç en l’equitat de gènere , 
a través de mitjans claus com la generació d'instruments que tenen com a objectiu eradicar aquestes 
desigualtats i millorar la vida de tothom.
Vist que existeix la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. , que en el seu 
preàmbul ja ens diu que la representació i la participació paritària de dones i homes en tots els àmbits 
de presa de decisions és un requisit necessari per a assolir una societat realment democràtica, per 
això els poders públics de Catalunya han de prendre les mesures que calguin i adoptar les estratègies 
apropiades per a garantir-ho.

És per tot això que proposem al Plenari de l'Ajuntament de Granollers l'adopció dels següents acords

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

PRIMER.- Que tingui en compte i es mantingui la inclusió prioritària de noms de dones o oficis de 
dones, en carrers, places, avingudes, espais o edificis públics de la ciutat, que hagin tingut especial 
rellevància en la societat.

SEGON.- Sol·licitar als equips tècnics de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Granollers que des de 
sempre han treballat per rescatar la nostra història i cultura que des dels seus diferents àmbits 
d'actuació proposin un llistat de dones, tant locals, nacionals com internacionals, que mereixin tal 
reconeixement i sigui reconeguda la seva labor i valorada donant el seu nom als nostres carrers i 
edificis públics.

TERCER.- Establir uns criteris consensuats i mesures d'acció positiva a seguir en el nomenament de 
carrers i edificis públics nous per aconseguir que s'equilibri el nombre de noms d'homes i dones i 
equilibrar així la seva visualització per contribuir amb això a una igualtat efectiva  .

QUART.- Que els carrers que tenim actualment amb nom de dona puguin ser introduïts al
nomenclàtor col·laboratiu de l'Institut Català de les Dones (Carrersdones.cat), una eina oberta a 
tothom que vol promoure la visibilització i el reconeixement social de les dones. Una eina que permet 
d'identificar sobre el mapa de Catalunya els carrers que tenen nom de dona de cada localitat, donar i 
ampliar la informació sobre cada dona que hi apareix i, alhora, compartir i divulgar aquest 
coneixement a través de les principals xarxes socials  .

http://carrersdones.icgc.cat/icd/index.html#8/41.432/1.857 

Alcalde:Moltes gràcies. Passem a la següent Moció, proposada per Ciutadans....
 
9999....4444).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS    ----PARTIT DE LAPARTIT DE LAPARTIT DE LAPARTIT DE LA    
CIUTADANISCIUTADANISCIUTADANISCIUTADANIS     ((((CSCSCSCS))))    CON EL FIN DE SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR SOBRE EL COSTE QUE ELCON EL FIN DE SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR SOBRE EL COSTE QUE ELCON EL FIN DE SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR SOBRE EL COSTE QUE ELCON EL FIN DE SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR SOBRE EL COSTE QUE EL    
VANDALISMO CONTRA EL MOBILIARIO URBANO SUPONE PARA LAS ARCAS MUNICIPALESVANDALISMO CONTRA EL MOBILIARIO URBANO SUPONE PARA LAS ARCAS MUNICIPALESVANDALISMO CONTRA EL MOBILIARIO URBANO SUPONE PARA LAS ARCAS MUNICIPALESVANDALISMO CONTRA EL MOBILIARIO URBANO SUPONE PARA LAS ARCAS MUNICIPALES

La Secretària informa que aquesta Moció ha estat aprovada per  majoria absoluta  amb els vots 
favorables dels Grups Municipals PSC-CP, C's i PP i les abstencions dels Grups Municipals del  
PDeCAT, ERC-AG-AM,  i CpG-CUP-PA.

Una de las imágenes que día tras día los ciudadanos y visitantes se encuentran al transitar por las 
calles de nuestra ciudad son las consecuencias del vandalismo. Es una cuestión compleja que afecta 
a todos los entornos urbanos y cuya gravedad y frecuencia dependen en gran medida de la educación 
en valores y de la conciencia social de los vecinos y de los visitantes .
tales efectos; destrozos en papeleras, parques infantiles y zonas ajardinadas; pintadas en espacios 
públicos y privados; roturas de cristales o de alumbrado público, etc.
Desde Ciudadanos consideramos que, aparte de las campañas de educación y concienciación ya 
iniciadas en nuestra localidad, sería adecuado implementar nuevas estrategias de sensibilización más 
llamativas y que ayuden a concienciar a los ciudadanos de que el mobiliario urbano es “de todos” y no 
“de nadie”, y que, por lo tanto, conlleva unos costes que son sufragados con dinero público. Creemos 
que una buena medida es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el coste que supone la 
reposición de los bienes del mobiliario inutilizado ante los desperfectos intencionados que sufren por 
vandalismo. Se trata de transmitir de forma evidente no sólo las molestias causadas a los usuarios 
sino también el alto coste que representan los destrozos o pintadas que ya se han tenido que reponer 
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por actos vandálicos.
Estas medidas se han llevado a cabo en localidades tales como Pamplona (Navarra), Carmona 
(Sevilla), Alzira (Valencia), Santander (Cantabria) o Londres (Reino Unido), entre otras.
En estas localidades la medida ha tenido como consecuencia la reducción del vandalismo, y todo 
gracias a una iniciativa sencilla, barata, novedosa y pedagógica, que busca despertar la conciencia 
cívica de los vecinos.
Desde Ciudadanos creemos que combinando esta medida con las campañas que se estén 
desarrollando, se darían pasos en una buena dirección para paliar una situación que no sólo comporta 
un gasto que nos repercute a todos, sino que también afea y da mala imagen de nuestra ciudad.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar 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 ::::    

Primero. Impulsar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana relacionadas con el coste 
que conlleva el vandalismo en el mobiliario urbano a las arcas municipales, así como la cuantía a 
pagar en caso de multa por parte del infractor.
Segundo. Difundir, en el marco de la campaña de concienciación y sensibilización y en los medios de 
comunicación, el coste de reposición de los diferentes elementos (papeleras, bancos, contenedores, 
farola, ...) del mobiliario urbano, y hacer este dato público en la web y en el boletín municipal .
 
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha demanades intervencions. El Partit Popular vol intervenir? 
no? per part de la CUP, el senyor Navarro té la paraula:  

Senyor Navarro:Bé, bona tarda. 
Més enllà de la Moció, em sembla que el tema era prou important com per parlar-ne i donar-ne una 
visió més àmplia de la que es presenta a  la Moció.
Per nosaltres aquest tema del vandalisme és un problema multidimensional, a part de l'educació i la 
sensibilització que apareix en la Moció, ens sembla que és molt important  l'element de participació en 
el disseny i en la conservació dels espais públics . 
Aquest tema de la  participació apareix  molt en aquest Ple, i per nosaltres és molt important la idea de 
participació que nosaltres defensem i intentar, doncs, que aquesta vagi recollint-se en les propostes 
que es fan en la vida municipal.
Parlem doncs  què la gent conegui el cost de les coses, quines són les opcions, que es pugui opinar 
sobre quines són les necessitats que hi ha en aquest cas en el mobiliari públic , els usos, els materials, 
és a dir, que al costat de l'Ajuntament, aquest mobiliari urbà, a les persones, els ciutadans i 
ciutadanes de Granollers el puguin sentir com a propi, perquè aleshores serà d'una manera molt més 
pedagògica que es podran apropiar d'ell i per tant respectar-lo. 
D'altra banda, hi ha un tema que no apareix a la Moció i és el fet que  continuem  reivindicant la 
necessitat que hi ha a l'espai públic,  que hi hagi més espai de lliure expressió. Trobem a faltar espais 
de lliure expressió, tots nosaltres ens podem passejar per la ciutat, hi ha moments en els quals és 
impossible, doncs, donar a conèixer les propostes de les pròpies entitats perquè ha estat tot el poc 
espai que és dedica a aquests temes, s'ha aturat. En aquest sentit, tornem a reclamar que hi hagi un 
augment d'aquests espais, perquè hi pugui haver una major expressió de les activitats que creiem que 
és una riquesa molt important de la ciutat, i en aquest sentit podem ajudar a les entitats culturals 
esportives, sindicals, polítiques o d'altres tipus a donar a conèixer les seves propostes. 
Això per nosaltres és molt important i no es tenia en compte a la Moció.
Gràcies

Alcalde: Moltes gràcies. No se sí per part de Ciutadans es vol fer una intervenció? per part d'Esquerra, 
no? per part de PDeCAT Demòcrates? no? per part del grup  socialista? no? Per tant passem a la 
següent Moció, senyora Secretària:

9999....5555).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS    ----PARTIT DE LAPARTIT DE LAPARTIT DE LAPARTIT DE LA    
CIUTADANISCIUTADANISCIUTADANISCIUTADANIS     ((((CSCSCSCS))))    PARA LA PROMOCIÓN DE LOSPARA LA PROMOCIÓN DE LOSPARA LA PROMOCIÓN DE LOSPARA LA PROMOCIÓN DE LOS     """"ESPORTSESPORTSESPORTSESPORTS""""    EN GRANOLLERSEN GRANOLLERSEN GRANOLLERSEN GRANOLLERS
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La Secretària informa que aquesta Moció ha estat rebutjada, amb els vots favorables dels Grups 
Municipals  de C's i PP,  els vots en contra  dels Grups Municipals del  PSC-C-P i  CpG-CUP-PA, i les 
abstencions dels Grups municipals PDeCAT i ERC-AG-AM.

Durante el año 2015 la industria del videojuego aportó unos ingresos globales de más de 90.000 
millones de dólares según los datos de la firma “Newzoo”, de los cuales más de 1.200 fueron 
generados en España. Hablamos del que, a día de hoy, es el sector del entretenimiento más rentable 
de todo el mundo.

El 36% de los españoles son consumidores de este tipo de producto cultural, y le dedica una media 
aproximada de 5,9 horas semanales. Sin embargo, nos encontramos ante la disyuntiva de que recibe 
un escaso apoyo institucional. Se ha tendido a obviar el intrínseco carácter innovador y las 
oportunidades que solo un sector como el del videojuego puede aportar. Es prioridad que este país se 
vuelque en potenciar esta industria.
Por otro lado, Internet ha permitido que miles de usuarios de videojuegos tengan la posibilidad de 
compartir e incluso retransmitir sus experiencias en video de una manera sencilla y directa. Es 
precisamente en plataformas como “Youtube”, “Twitch”, o “U-Stream”, donde hallamos la causa de la 
reciente popularización de dos fenómenos que actualmente mueven grandes cantidades de dinero: 
los “youtubers” o creadores de contenido, los cuales alojan sus vídeos en la famosa plataforma de 
“Google”; y los “eSports”, competiciones de videojuegos de carácter profesional.

Los eSports es el nombre designado para las competiciones de videojuegos profesionales, las cuales 
se han convertido en todo un fenómeno de masas. Se trata de un industria joven, con tan sólo veinte 
años de existencia, creada en torno a competiciones de videojuegos que han tenido su auge en 
países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Suecia o Alemania y que ahora está pisando 
fuerte en España. Hay equipos, ligas, fichajes, entrenadores, árbitros, cobertura televisiva, centros de 
entrenamiento, patrocinadores y pabellones llenos de seguidores. Se trata de una industria en 
expansión y muy rentable. La previsión es que 2020 se superarán los 1.500 millones de dólares de 
facturación.

Su seguimiento no es marginal. Canales de “youtubers” como el de “Pewdiepie” o el español 
“elrubiusOMG” cuentan con más 43 y 17 millones de suscriptores respectivamente. Hablamos de 
autores cuyo contenido gira en torno a los videojuegos y que cuentan con una audiencia potencial 
inalcanzable para muchas de las cadenas de televisión de este país . Y en el caso de los “eSports” nos 
encontramos con un negocio que llena estadios de fútbol, que acapara la atención de más de cien 
millones de espectadores, y que la firma consultora “Pricewaterhouse Coopers” estima que moverá 
durante el año 2016 más de 410 millones de euros. Incluso cadenas de televisión como ESPN han 
empezado a incluir entre su programación contenido dedicado a los deportes electrónicos, en 
consonancia con lo que Corea del Sur lleva haciendo desde hace aproximadamente una década.

Estamos ante una actividad que aún está en pleno surgimiento y que ya cuenta con una masiva 
demanda. Cierto es que ya se celebran eventos de “eSports” en España, como el “Gamergy”, con más 
de 25 mil visitantes al evento de Madrid o el “ESL Masters”, celebrado en Barcelona con más de 7 mil 
quinientos aficionados. Esto se traduce en ocupación hotelera, gasto por visitante que repercute en la 
ciudad, así como los negocios de innovación que suelen crearse en torno a estos eventos.

Se trata de una actividad capaz de crear un empleo especializado de calidad y de atraer turismo e 
inversiones de carácter internacional. Aprovechemos la situación geográfica privilegiada de Granollers  
y su buena conexión con Barcelona y Girona y no dejemos pasar esta oportunidad.
 
Es por ello que el Grupo Municipal Ciudadanos presenta los siguientes  ACUERDOSACUERDOSACUERDOSACUERDOS::::

    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 Área de Deportes y de Promoción económica que inicien conversaciones con  promotores 
de competiciones de eSports, para ofrecer un espacio en nuestra ciudad como ubicación para la 
celebración de torneos.
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2. Promocionar esta actividad para que empresas innovadoras, editoras y desarrolladoras de 
videojuegos puedan mostrar sus productos y dar conferencias en nuestra ciudad.

3. Incluir los eSports dentro de los planes futuros destinados a actualizar la estrategia cultural, 
económica y deportiva de nuestra ciudad.

 
Alcalde: Passem a l'apartat de precs i preguntes. Endavant. 

. 

TORN DE PRECS i PREGUNTESTORN DE PRECS i PREGUNTESTORN DE PRECS i PREGUNTESTORN DE PRECS i PREGUNTES     

No sé si el Partit Popular vol començar? no? per part de la CUP? Endavant:

Senyor Navarro: Bé, en tenim diverses. Em sembla que hi ha temes  doncs que han anat sortint i que 
ens semblen importants tractar-los al Ple davant de la ciutadania.
En primer lloc voldríem constatar que avui  hem  votat en contra dels acords de l'empresa Roca 
Umbert. 
Un dels motius és que ens hem assabentat que a data 1 d'abril es va externalitzar, des d' aquell 
moment Granollers Audiovisuals, el tema de "Es posa la ràdio" a Ràdio Granollers. Es va donar la 
concessió a l'empresa Lavinia, si no m'equivoco de Barcelona. 
Ens comenten treballadors i treballadores del servei d'esports que els sous han baixat una mica, que 
hi ha unes dificultats molt grans en el tema interlocució , algun periodista d'esports de Ràdio Granollers 
ha cobrat del juny les factures del gener i ha calgut, fins i tot, que entre els propis treballadors i 
treballadores es deixessin diners entre ells per pagar la benzina  dels desplaçaments . 
Clar, en tot aquest tema, Ràdio Granollers sembla ser que se'n desentén donat que la gestió passa a 
ser d'una empresa, la seu de la qual està a Barcelona. 
Tenim la sensació que en aquests moments s'estan perdent condicions laborals a Ràdio Granollers, 
dues persones no han estat renovades, alguna amb més de deu anys facturant s'ha quedat al carrer i 
sense dret a l'atur.
I en aquest sentit donat que ens preocupa el deteriorament de les condicions de treball en aquesta  
part de la ràdio municipal, voldrien saber quines mesures pensa prendre el Govern per evitar o què en 
pensa el Govern d'aquests fets perquè ens semblen prou importants.  

Alcalde: En tot cas la regidora responsable d'aquest àmbit, la regidora de comunicació té la paraula.  
Endavant: 

Senyora Barnusell: Primer de tot, gràcies per les aportacions, és la primera vegada que jo en tinc 
constància, per tant he pres nota, en demanaré  explicacions, perquè no pot ser. En aquest cas en 
demanaré en el director de la ràdio de l'àmbit audiovisual i també en  aquests periodistes que s'han 
trobat amb aquesta opció. 
Es va treure un concurs per uns col·laboradors de la ràdio, perquè crèiem que havia arribat el moment 
i això també ens ho demanava l'interventor de la casa, de regular tot el que era la situació, no de 
treballadors fixes perquè no estem parlant de treballadors a jornada sencera ni mitja jornada, sinó 
d'hores puntuals, de poder regular aquesta situació. Vam obrir un concurs i una empresa com de 
l'experiència com Lavinia, que bé en té també en a la comarca, per exemple són els concessionaris i  
és l'empresa experta en comunicació a nivell de Catalunya i de l'estat, però que a més a més també 
gestiona un equip de bons professionals i periodistes de VOTV Per tant, té experiència en la comarca.
Si està passant el que  vostè descrivia, no pot passar i, per tant, ens toca parlar amb aquesta 
empresa, però sí que demanaré les explicacions perquè és la primera  vegada i posarem solució en 
aquest sentit. 

Alcalde: Moltes gràcies. La següent senyor  Navarro:  

Senyor Navarro: Bé, l'altre tema és un tema que vam plantejar amb una pregunta el passat 19 de maig 
i que se'ns ha contestat tot just avui, poc abans del Ple. Ens semblava important, donat com està 
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anant el tema del Club Natació Granollers, conèixer, saber quina era la relació que es mantenia des 
de l'equip de Govern amb el Club Natació Granollers pel que fa a la gestió de l'equipament municipal 
que són les piscines municipals de Granollers .  
Segons els acords que hi havia en el contracte amb el Club Natació, havia d'haver una, segons la 
clàusula vuitena, havia d'haver una Comissió de seguiment, a la qual doncs amb les seves actes  
s'havia de fer un seguiment de tot el que eren els acords que es van fer a l'any 2002. Se'ns contesta 
avui, que aquesta Comissió de seguiment només es va reunir inicialment, sense dir-nos en quin 
moment, se'ns diu que aquestes reunions de la Comissió de seguiment, que torno a dir, perquè ens 
sembla prou important un equipament de les dimensions i del volum d'activitat de les piscines 
municipals de Granollers, doncs que no van ser tractades formalment com a reunions de seguiment, 
cito paraules textuals de l'informe. I per tant, no s'han convocat pròpiament com a sessions de la 
Comissió de seguiment, ni s'han aixecat acta. 
Tenint en compte que el Club Natació Granollers gestiona un equipament públic d'aquestes 
dimensions, es beneficia d'una concessió d'un equipament, que és per a tots els granollerins i 
granollerines, ja n'hem parlat, perquè s'han fet modificacions per solucionar temes antics que estaven 
malament resolts.
 Em sembla que és obligació de l'equip de Govern, com a gestor dels diners i de les infraestructures 
públiques vetllar pel compliment dels contractes. Aleshores, entenem que nosaltres com a oposició 
hem de fiscalitzar l'acció del Govern i els hi demanem, doncs en aquest cas, entenc, no sé si el 
regidor em podrà respondre, donat que ell és nou en el càrrec, i és un tema que com dic, bé des del 
2002, per tant, fa quinze anys que no s'està complint aquest acord. Com pot ser que la Comissió de 
seguiment d'un equipament tan important com aquest no s'hagi reunit com estava establert en el 
contracte, com podem parlar d'informació de transparència quan en l'informe es reconeix que les 
reunions que s'han mantingut no eren formals ni s'aixecava acta. I en tercer lloc voldríem saber amb 
exactitud doncs quin ha estat el contingut, les dates, les persones, és a dir, el mateix que fem tots 
plegats quan ens reunim i s'aixeca una  acta, doncs que això es faci pel que fa a les piscines, donar-li 
importància d'aquest  equipament. 
Gràcies.  

Alcalde: Té resposta el regidor d'esports, que ja porta dos anys de regidor, igual com vostè. Endavant: 
 
Senyor Ferrer: Bona tarda a tothom. L'únic no, perdó, no estic acostumat a parlar. L'únic que no s'ha 
complert és el fet d'aixecar les actes. 
En referència a les reunions, ens hem reunit moltíssimes vegades. L'únic que hem comès és l'error de 
no fer les actes pertinents, que és un tema que ja vaig parlar amb el cap de servei i amb el cap d'àrea 
per corregir-ho, i perquè no tornès a succeir. En referència a les reunions, igualment els hi farem 
arribar si això ho volen, doncs que hi hagi constància dels temes que s'han tractat i les persones que 
hi han assistit. Els hi puc dir que ens hem reunit moltíssimes, moltíssimes vegades. Hem fet el 
seguiment pertinent, l'únic que no hi ha hagut és que no hem  aixecat acta. D'això m'encarrego jo que 
no torni a succeir. 
Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Més preguntes? 
  
Senyora Oliver: Sí. 

Alcalde: Endavant senyora Oliver, té la paraula:
 
Senyora Oliver: Gràcies. Bona tarda a tothom. 
A veure, en principi ara faré com un reguitzell de precs, que de fet és com una crònica d'un prec 
anunciat, perquè de fet té una petita història i la història d'aquest prec o d'aquests precs es remunta un 
11  de maig, quan la CUP va registrar una Moció sobre protecció i seguretat de davant emergències i 
riscos especials, en la qual proposàvem, entre d'altres coses, actualitzar, revisar i aprovar un pla bàsic 
d'emergència municipal.
D'això el Govern ja en té coneixement. I per què ho vam fer? Doncs perquè vam adonar-nos, per tant, 
aquesta va ser la nostra sorpresa, que amb un document que es titula "Estat a la planificació 
municipal: àmbit territorial de Barcelona", elaborat per la direcció de protecció civil de Catalunya i 
publicat a l'octubre el 2016, exactament a la pàgina deu d'aquest document, ens n'adonem que hi ha 
alguns plans d'emergència, i per tant, entenem que atenta en part la situació de risc d'aquesta ciutat, 
doncs que la majoria de plans d'emergències de Granollers estaven caducats. Alguns, que en  
generen especial preocupació, i per tant el resumiré: 
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El pla d'emergències, per exemple, respecte del mercat dels dijous, que entenem o així consta al 
document que està caducat ni més ni menys de de  l'any 2004, per tant porta tretze anys de caducitat; 
o per exemple el  pla d'emergència sobre transport de mercaderies perilloses, que està caducat des 
de l'any 2009, per tant suma també uns quants anys de caducitat.
La sort, per dir-ho d'alguna manera, una manera simpàtica d'aquestes mocions i dic mocions perquè 
em van presentar primer una, doncs  la veritat és que no  n'han tingut massa recorregut. En el seu 
primer lloc vam presentar aquesta primera Moció, que ja dic, que consta del dia 11 de maig 
d'enguany, òbviament, i per tant, no va concórrer a tramitació, diguéssim al Ple, perquè se'ns va dir, 
diguéssim a insistència de secretaria, doncs que aquesta Moció, el contingut d'aquesta Moció, 
l'objecte d'aquesta Moció era competència de l'Ajuntament i per tant que s'havia de derivar a 
Comissions Informatives. Entenem que aquesta era una explicació, i de fet és una explicació 
absolutament plausible. També entenem que hi ha certes Mocions que poden generar certa 
incomoditat. I també, deixeu-nos que ens interroguem de manera retòrica, per tant és una interrogació 
retòrica, de si aquesta incomoditat és la que acaba vetant que algunes Mocions puguin prosperar i 
d'altres no. 
I dic això perquè, evidentment hem fet una mica d'història d'hemeroteca, i és curiós que algunes 
Mocions que han prosperat a Ple sí que tenen com a objectiu competències pròpia de l'Ajuntament, 
que per tant era qüestió que se'ns abduïa per tal de no fer-la prosperar.
En fi, la qüestió està en què estem aquí i per tant portem la preocupació, i per tant, el contingut 
d'aquelles Mocions llunyanes, i per tant el que sí voldríem és fer un parell de precs en concret, que 
vindria a ser, doncs, lògicament, revisar i per tant actualitzar com no podria ser d'una altra manera 
doncs tots aquests plans d'emergències, i minimitzar lògicament els riscos que pugui comportar doncs 
la no homologació, la no revisió d'aquests plans. 
I aprofitant l'avinentesa, que és així com havíem configurat en la segona Moció que havíem fet amb un 
plànol més polititzat, doncs aprofitant la contaminació que de tothom és coneguda i que a més a més 
la contaminació sabem que és un problema de magnitud suprema per la salut, faríem un parell de 
precs més que, evidentment, aquests precs estan recollits i per tant en té constància el Govern en 
aquestes dues Mocions, que no han prosperat però que si la informació la tenen davant ma i, que per 
tant, un primer prec seria, i anem sumant precs, que en el futur Pla d'Actuació Municipal en aquells 
episodis de contaminació, incorpori no només mesures d'avís sinó que a més a més mesures quant a 
la reducció de mobilitat en vehicle privat, és a dir, no demanem quelcom original i quelcom innovador 
perquè ja s'està fent a d'altres ciutats.
I per acabar, que contempli en aquest PAM mesures davant onades de calor o de fred aprofitant que, 
evidentment, venim d'una soferta setmana calorífica. 
I també que incorporin, perquè no, mesures que facin front a episodis de pol·linització intensa que 
provoca incomoditats extremes en persones doncs que pateixen al·lèrgies, etc. 
Fins aquí els meus precs. 
Gràcies.  

Alcalde:Moltes gràcies. Per la comprensió i pel fet d'haver-ho compartit en un prec tal com li vam 
demanar. El regidor Rudy Benza li farà la resposta pertinent. Endavant:  

Senyor Rudy Benza: Hola, bona tarda. 
A veure amb el decret 155/2014 de 25 de novembre, es presenta un document únic de protecció civil 
municipal anomenat DUPROCIM, i que ens dóna un marge de quatre anys per adaptar-nos a aquest 
nou document. L'objectiu és tenir tots els plans de ciutat agrupats en aquest únic document, en la 
facilitat  que podem fer una gestió molt més àgil. La previsió és tenir-ho acabat per poder-ho presentar 
al Ple de novembre, i d'aquí presentar-lo a la Comissió de protecció civil de Catalunya .
Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per tant la resposta és el criteri d'unificació que ve de la pròpia legislació i el 
fet de buscar aquest document unitari que tindrem, com deia el regidor.
Hem de tenir en compte que els elements que estan fora de vigor són, bàsicament, els noms dels 
regidors que han canviat i alguns temes molt de nomenclàtor personal. 
En tot cas el senyor Camps vol completar la resposta, perquè vostè també ha fet el prec al voltant dels 
temes dels episodis de contaminació atmosfèrica, i aquest  és un tema que porta el regidor de Medi 
Ambient. Endavant: 

Senyor Camps: Bé, en tot cas, explicar que nosaltres tenim treballat, com el Pla de la millora de 
qualitat de l'aire, amb els disset municipis del  Vallès Oriental . 
Hem proposat, arran dels documents que es van presentar a la cimera que va haver-hi a Barcelona 
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sobre la qualitat de l'aire, convocats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Vam elaborar deu 
propostes,  des del territori, que hem elevat a la Generalitat perquè les tingui en compte a l'hora 
d'elaborar el protocol. 
I també els disset municipis, el que vam acordar amb la reunió que vam tenir a Granollers, és que 
justament aquest protocol, un cop la Generalitat faci públic el seu, perquè és competència del Govern 
de la Generalitat, nosaltres l'articularem, i així ho vam explicar en el darrer Consell de salut, s'ha 
d'articular com un Pla d'emergències amb la metodologia de protecció civil i totes aquestes mesures, 
algunes d'elles que lògicament hem d'imposar des de l'Ajuntament, des dels ajuntaments, aquest cas 
l'Ajuntament de Granollers.
Però altres també, les que vostè comentava de la limitació de circulació de vehicles, sobretot a les 
vies d'alta capacitat, que és on tenim realment el problema, el focus principal d'emissions doncs això 
ha de correspondre a l'administració competent, que es la Generalitat de Catalunya. 
Vull dir, que nosaltres entenem que aquest Pla ha de ser el factor de suma de les diferents 
administracions, també de la implicació ciutadana, perquè es pot fer molt a nivell particular, i que s'ha 
d'estructurar com bé comentava i així ja ho hem treballat, ja tenim un esborrany, que ho estan 
treballant els disset municipis , cadascú en funció de les seves característiques territorials , doncs estan 
treballant en aquest Pla. 
Llavors això ja és una actuació, per tant, que la teníem ja en marxa, la tenim en marxa, i esperem 
adequar-la a les accions que ens ha de comunicar la Generalitat de Catalunya.

Alcalde: I afegeixo jo en tot cas, i li passo la paraula, que pel fa a onades de fred o de calor també hi 
ha un Pla d'emergència i que també té el mateix problema, que hi ha alguns noms que s'han canviat 
però que han entrat també en la regulació unificada que pretenem fer el mes de novembre. 
Endavant:  

Senyora Oliver: I, per no abusar-ne, una pregunta i ja està. 
Evidentment és sabut per tots i totes que demà és el dia 28 de juny, i per tant és el dia de l'orgull gai.
Si no recordeu malament, justament fa un any al Ple del juny del 2016, vam aprovar una Moció per 
unanimitat, la quan llegeixo, hi havia un mandat específic, hi consta en aquesta Moció, que a 
l'Ajuntament de Granollers posaran un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l'arc de Sant 
Martí, com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI. 
La pregunta és molt clara, on estarà aquesta bandera o penó.
Gràcies.

Alcalde: La regidora del Pla d'igualtat té la paraula. 

Senyora Sánchez: Justament davant de l'Ajuntament, al “toblerone”  que sempre anunciem, allò, 
l'espai, això tan llarg que posem que és triangular, que li diem el “toblerone”, doncs això. Estarà just a 
l'entrada de la porta de l'Ajuntament, portarà la bandera i portarà un eslògan que dirà: "Granollers amb 
diferència".
La nostra intenció és que hagués estat avui ja, però per problema de coordinació no ha pogut ser, per 
tant, demà estarà tot el dia. A més a més, serà un dia en el que tindrem molt joves a la Porxada i molta 
gent, per tant, serà un lloc molt visible.

Alcalde: Bé, en tot cas, entengui el “toblerone” com una llicència, no com una seqüència comercial, en 
tot cas, ens referim aquells elements que posem just davant de l'Ajuntament o altres indrets de la 
ciutat, de forma triangular per tal de penjar publicitat o informació. Prisma publicitari. Altrament punts 
suspensius. 
Alguna altra qüestió, una altra pregunta? no? Per part de Ciutadans alguna qüestió? alguna  
pregunta? Per part d'Esquerra Republicana? si? Endavant, té la paraula el senyor el Homrani.

Senyor el Homrani: Bon vespre a totes i a tots. Res, és una pregunta molt concreta en el marc de la 
proposta que hem anat situant en diverses ocasions del Pla estratègic d'acció social, i que en el marc 
de l'aprovació dels pressupostos es va acordar que es realitzaria i que realitzaríem una proposta per 
part del consistori. Veient que ha passat el temps i que no hem vist la proposta, el 7 de juny vam 
registrar una proposta metodològica com un punt de partida, per poder-ne parlar. Ho vam explicar a la 
Comissió Informativa pertinent. Hem enviat també als altres grups municipals, i voldríem saber si l'han 
analitzat, i si respecte aquest acord que havia entorn  el Pla estratègic d'acció social, si ens poden 
informar de quina manera volen afrontar-ho. 
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Moltes gràcies.

Alcalde:Hagués tingut un debat sobre si contesta la meva dreta o la meva esquerra. Sembla que 
l'esquerra geogràfica.

Senyor Terrades: El darrer Ple, em sembla que va ser el darrer Ple, que ja ens ho va preguntar. Li 
donaré la mateixa resposta, o fa dos Plens, no es preocupi.
Els tres acords que vam arribar, el seu grup municipal i el nostre,  perquè vostès s'abstinguessin en el 
Pressupost, abans de que discutim el pressupost del 2018, tindran,doncs, resposta adequada. No sé 
si coincidirem en totes les coses o no. Tindran resposta adequada amb el tema que estava plantejant 
vostè en aquest moment. 
Li agraïm aquest esforç que han fet de presentar la seva proposta metodològica. La regidora de 
serveis socials i el seu equip estan treballant en un altre document i probablement en una proposta un 
pèl diferent a l'hora d'aproximar-se en la qüestió que es va plantejar, però tindran el document i els 
mecanismes que creiem que s'han de sotmetre a l'hora de debatre aquestes qüestions. Serà abans 
del debat de Pressupostos, segur.   
Aprofito també per dir-li que tenim pràcticament analitzat el tema de l'altra qüestió que vostès 
plantejaven, que avui no m'ho pregunta, però ja aprofito jo per explicar-ho i segurament no m'ho haurà 
de preguntar i, probablement s'estalviarà un tríptic.  En el sentit de que la tarifació social tenim ja 
bastant avançat. 
Aquest era un compromís que vam adoptar a l'hora d'abordar el debat de les ordenances fiscals, que 
es produirà  el mes de setembre. L'anàlisi ja el tenim fet. No vull avançar quina serà la posició del 
Govern respecte aquest tema. L'anàlisi està fet, analitzant  què servei majoritàriament s'hauria 
d'aplicar i quines conseqüències podria tenir .   
I respecte el tema dels pressupostos participatius, veig que vostès vam presentar una sèrie de 
propostes la setmana passada. No tinc molt clar si era  que volien començar la seva presència en 
alguns entorns de la ciutat, o realment el que estaven proposant era un mètode de Pressupostos 
participatius. Tal com li vaig anunciar també ja fa uns dies, el Govern, abans d'aprovar, com pensem 
abordar aquest tema, li faré arribar a vostè i a la resta de grup, l'esborrany de com creiem que s'hauria 
d'abordar aquesta qüestió de cara als pressupostos de l'any 2018.

Alcalde:Moltes gràcies. El senyor El Homrani té la paraula:

Senyor El Homrani: Sí, un petit prec, i així ens evitarem díptics i ens evitarem rialles .
És que els compromisos acostumen a tenir dates. El compromís, si no recordo malament, era: 
proposta pressupostos de metodologia, pressupostos participatius en el primer trimestre; tarificació 
social al maig i pla estratègic 2017, sense data. 
Vull ser molt honest però també recordar-ho. 
Moltes gràcies.

Alcalde: Bé, en tot cas ens  hauríem de remetre a les actes o altres qüestions. El fet és que ha tornat la 
pregunta, el senyor Terrades li ha contestat. 
En tot cas, no si hi ha una altre pregunta per part d'Esquerra Republicana? no? per part del PDeCAT? 
Si? Endavant senyor Vila:  

Senyor Vila: Hola bon vespre. 
Es tracta de reiterar i en aquest cas ampliar un prec formulat en alguna altra ocasió sobre el servei de 
recollida d'escombraries i de neteja viària.  En alguna vegada, ocasió en aquest Ple s'ha debatut sobre 
la gestió directa o indirecta de Serveis. El posicionament del nostre grup no és apriorístic en un sentit 
o en un altre, però sí, i en aquest cas ho compartim amb l'equip de Govern que sigui d' una manera o 
altre, cal correcta  supervisió. El moment de l'adjudicació del contracte es va manifestar el compromís 
de reforçar aquesta supervisió i volíem saber, com que de moment no tenim notícia de si s'ha 
incorporat aquesta persona, doncs de la calendarització de la incorporació d'aquest reforç per la 
supervisió del servei; i a banda  d'aquest tema molt concret, el període de posar en servei fa 
escassament tres mesos, tampoc dóna potser per fer un balanç del funcionament, però sí que potser 
seria el moment de demanar de fer un balanç del traspàs del servei. Tant del traspàs dels actius, hi ha 
una partida del pressupost del 2016 de 950.000 euros que està pendent d'aquest traspàs d'actius, 
doncs, com s'ha executat aquest traspàs i els actius nous que  hagi pogut aportar a l'empresa. I una 
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mica doncs això, demanar potser de fer un balanç de la posada en servei i un cop s'hagi incorporat 
aquest nou recurs, i potser hagi transcorregut potser un o dos mesos més, doncs, fer el balanç dels 
primers mesos de funcionament.   

Alcalde: El senyor Segovia té la paraula. Endavant:

Senyor Segovia: Sí, respecte la persona que ha de controlar la gestió  d'aquest servei, ja tenim el 
compromís per part de Recursos Humans de la incorporació d'aquesta persona. En els propers mesos 
ja la tindrem aquí, tot just ara acabem d'incorporar les persones que van fer el concurs per cobrir la 
plaça de mobilitat. Així com també el personal de la brigada. Doncs, diguem-ne,  i després de temps, 
afortunadament, estem cobrint pas a pas, allò que ens vam comprometre. 
Com bé diu, el tema de la nova empresa  que porta tot just tres mesos treballantm més enllà de les 
disfuncions d'un tipus de servei de cara doncs d'aquell tipus de servei que feia l'antiga empresa, amb 
els nous serveis que s'han incorporat d'aquesta nova empresa i també canvis d'itinerari, etc, etc. Vam 
comentar la possibilitat de fer-ho amb la Comissió informativa, més a bastament, i el tema de traspàs 
d'actius de l'anterior empresa amb la nova contractada, tot just, nosaltres també estem aprofundint en 
la liquidació que està pendent. Calculem que pel setembre ho tindrem enllestit, perquè van sortint 
cosetes que estem discutint amb l'anterior empresa, doncs per lligar tot el tema de la liquidació 
pendent. Jo els emplaço a posar data, sinó el proper dimarts, el següent, i posar doncs tot allò que 
tenim fins al moment perquè sí que han canviat, com hem pogut veure algun camió de càrrega lateral, 
la incorporació aquesta nova, alguna escombradora, ens queda pendent alguna escombradora 
d'aquelles elèctriques, que estem valorant, i també el divendres passat anaven mirant els contenidors 
que s'han d'anar incorporant durant el mes de setembre a octubre, començaran a incorporar-se per a 
substitució dels 400 i escaig contenidors que tenim, 460 que hem de canviar. 
Ja dic, no és fàcil, quan canvies d'una empresa a una altra. Però aquest passos i aquests primers 
mesos ens indiquen, doncs, que anem en una direcció prou satisfactòria, malgrat reconèixer que hi ha 
alguns desajustos que, tot just, hem d'anar redreçant.

Alcalde: Moltes gràcies. Més preguntes? Senyor Sastre té la paraula: 
 
Senyor Sastre: En aquest sentit una pregunta pel senyor Camps, que seria: fa pocs mesos, es va fer 
una actuació en el carrer de l'Enginyer, motivada bàsicament perquè hi havia uns pins que s'estaven 
abocant, pel creixement del propi arbre cap a les façanes i els balcons de l'edifici. En aquest sentit, hi 
ha un pi també al carrer Nou, davant del que seria doncs un immoble que en aquest cas hi ha  una 
perruqueria, si no vaig errat, en els baixos. El pi, diguéssim, està ja molt proper, per no dir que les 
branques ja estan pràcticament tocant a l'edifici.
La pregunta és si han pensat alguna actuació, si es farà alguna cosa al respecte aquest arbre. 
  
Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Camps té la paraula:  

Senyor Camps: S'ha elaborat un informe tècnic perquè aquest és un pi que es va fent el seguiment, 
perquè és un pi que també s'està inclinant cap a les façanes. El que passa que aquest pi és propietat 
de la Generalitat de Catalunya i qui n'ha de fer el manteniment, perquè és així, nosaltres no podem  
intervenir en una propietat privada. Aleshores, hem enviat l'informe i la voluntat és que es pugui, el 
nostre parer, ja li avanço, és aquest pi, doncs, s'ha de, malauradament, doncs s'hauria de treure 
perquè pot causar un perill, però forma part de la propietat del Centre de Dia.  

Alcalde: Bé, segur que el Centre Dia està disposat a negociar-ho través de la Consellera, si s'escau. 
Endavant:

Senyor Sastre: Amb els arbres que hi ha i he anat a preguntar pel de la Generalitat de  Catalunya.  

Alcalde: Sí...   

Senyor Camps: Però és així. 

Alcalde: És una Conselleria que porta Esquerra Republicana. 

Senyor Sastre: Res a dir. 
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Senyor Camps: En tot cas, comentar que estem oberts a actuar, ja està. Amb això no vol dir que 
defugim la responsabilitat, perquè dic, hem fet el corresponent informe que ens assembla que, ara 
parlant seriosament, ens corresponia de fer.   

Alcalde: I tant! També responsabilitat nostra.  Senyor Sastre, és una bona pregunta. Alguna qüestió 
més?  

Senyor Sastre: Sí, una pregunta, o en tot cas unes quantes preguntes per a vostè, senyor alcalde. 
Ens va arribar a mans,  una convocatòria que vostè mateix feia, adreçada no sé exactament a qui, jo 
crec que un conjunt de ciutadans o de  representants d'entitats, en el qual vostè convidava a una 
sessió de treball sobre la ciutat i l 'activitat econòmica el passat quinze de de juny. En aquesta activitat, 
doncs, convocava una sessió de treball d'unes dues hores a Can Muntanyola, per parlar doncs de  
diversos temes: Evolució de la situació econòmica, infraestructures de mobilitat, formació 
professional, en tot cas diversos temes vinculats al títol en qüestió . 
Aquesta convocatòria ens genera una sèrie de preguntes. La primera: és en qualitat de què  va fer  
vostè aquesta convocatòria. 

 Alcalde: Em fa totes les preguntes sobre el tema i les hi contesto.

Senyor Sastre: Totes les hi faig? 

Alcalde: Si. 

Senyor Sastre: Doncs aquesta era la primera. 
La segona pregunta, en tot cas, aniria..., bé, el correu electrònic diu: “que tal com han fet en altres 
ocasions”, per tant, es dóna a entendre que no és la primera vegada que se'n fa una convocatòria 
d'aquest tipus. 
La pregunta és si n'hi ha hagut d'altres abans, s'entén que si, sobre quines temàtiques. 
Una altra pregunta seria, doncs, amb quin criteri es selecciona els assistents a la convocatòria. Si 
s'aixeca acta, en aquest cas, que s'aixequi acta o que se'n recullin conclusions, quina finalitat és 
aquesta, tenint en compte, doncs, que vostè com a alcalde, en qualitat de què les convoca,  les fa. 
També preguntar perquè aquestes trobades no pareixen a l'agenda pública, perquè doncs el 15 de 
juny  en l'agenda no apareix    aquesta trobada. 
I també tenint en compte que l'Ajuntament té trenta-un òrgans de participació, entre els quals 
Granollers Mercat, o  el Fòrum de Comerç i Turisme, el Consell Econòmic i Social, fins i tot la 
Comissió de la Fira de l'Ascensió, o el Consell Directiu del Pla Estratègic, fins i tot el Consell de 
Ciutat, que són òrgans diguéssim sobre els quals es pot deliberar i demanar l'opinió a ciutadans 
qualificats o que tenen un cert grau de d'assessorament sobre diversos temes. Doncs perquè no s'ha 
recorregut en aquests fòrums per tal de, doncs, de fer aquestes sessions de treball com diu la pròpia 
convocatòria.

Alcalde: Moltes gràcies. És una pregunta interessant, atès que fa dotze anys que ho faig. Per tant 
vostè aquí ha arribat una mica tard. 
Miri, fa molts anys que l'alcalde, en qualitat del qual convoca en aquestes persones, té com un 
element central, o una part important, més que central de la seva activitat, és estar al costat i 
l'acompanyar i el reflexionar conjuntament amb el món de l'empresa, sobre l'evolució econòmica de la 
ciutat. És per això que, la regidora Andrea Canelo i jo, fa alguns anys, que gairebé cada mes visitem 
una empresa. Visitem una empresa, ens interessem pel que passa, ho fem sense premsa, perquè 
l'objectiu no és publicitar el que fem sinó entendre el que passa, i per tant, també generar fluxos de 
comunicació i relació amb el món empresarial per conèixer els seus problemes, i per buscar 
solucions, i per tenir molt clar quina és la dinàmica del món empresarial de la ciutat, que és un 
element central a l'hora de mirar cap al futur. Per tant, no només fem aquestes visites a empreses, que 
em sembla una part important de la nostra activitat, com fan alguns Consellers, i com fan també 
alguns presidents, i com fan alcaldes de tots els colors polítics, espero. La fem, i la fem d'una 
constant, i alhora també, al voltant de les visites d'aquestes empreses, elles mateixes ens van 
demanar,i ens van suggerir que seria bo que periòdicament, intentem fer-ho una vegada l'any, sense 
un calendari fixe, d'una manera informal, d'una manera amb una agenda diguem-li dilatada, sense que 
apreti el rellotge, ens hi semblava, els hi semblava que era bo que l'alcalde fes una valoració sobre les 
perspectives econòmiques de la ciutat sobre l'evolució en definitiva sobre quin és el present i el futur 
de la ciutat des de la  perspectiva econòmica. I, òbviament, les convoco, com alcalde, a persones amb 
les que he tingut relació, a persones amb les que la majoria els he visitat empreses, o bé que formen 
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part de juntes directives a polígons, que també, doncs, estan implicades en aquesta anàlisi, en 
aquesta reflexió i que han expressat la seva voluntat d'assistir periòdicament en aquestes sessions. 
Convoquem aproximadament unes seixanta, setanta persones i el criteri és, bàsicament, el criteri de 
relació empreses que hàgim conegut, que hàgim visitat o que també de la seva  estructura, insisteixo, 
d'organització de polígons industrials, que és important en aquesta ciutat. Afortunadament en aquesta 
ciutat ha estat capaç, per la força del món empresarial, de generar una musculatura forta en els 
polígons industrials que ens ha permès, recordaran vostès refer polígons com el Jordi Camp, perdó 
com el polígon Congost, o bé, doncs, aconseguir que avui tots els polígons industrials de la ciutat 
estiguin capacitats, tinguin fibra òptica o bé i podríem seguir moltes coses. Aquestes inquietuds les 
comentem amb una reunió de cinquanta, seixanta persones, i ho fem, òbviament, sense cap mena de  
secretisme. Persones vinculades al seu grup polític han estat convidats, amb la seva qualitat 
d'empresaris, només faltaria, que aquesta és la funció. 
És l'obligació de l'alcalde de parlar i d'escoltar. És l'obligació que té l'alcalde  de fixar estratègies 
compartides amb els agents de la ciutat, i ho faig en aquest àmbit, òbviament, també ens relacionem 
en els altres camps. És, la funció d'allò que m'agrada dir-ne, governança compartida. Parlar, escoltar, 
construir ponts a partir de la capacitat de les persones de dialogar i de definir objectius .

Senyor Sastre: En tot cas, agrair-li l'explicació que ha fet respecte aquestes trobades, i evidentment, 
doncs no sé quants anys fa que és fan. És evident que, si es fa dotze, segur que arribo tard, perquè fa 
menys anys que sóc regidor d'aquest consistori, però sí que agrair-li aquesta explicació. També 
posar-nos a disposició des d'aquest grup, i jo crec que fins i tot la resta de grups municipals segur que 
també estan interessats en compartir també aquestes conclusions que es puguin fer arribar a través 
d'aquestes trobades.   
I si, dos precs. Un és, tenint en compte aquesta qualitat d'aquestes trobades, només demanar-li, 
entenent que vostè com a alcalde té aquesta potestat o aquesta capacitat de poder fer aquestes 
trobades, que constin a l'agenda pública, en tot cas, tenint en compte sobretot que es fan , amb poder, 
potser no utilitzo la correcta paraula,  però sí que es fan amb àmbits, doncs, empresarials i econòmics, 
i per tant jo crec que és interessant que se sàpiga doncs els contactes que té  l'equip de Govern, o 
qualsevol altre, fins i tot equip amb aquests àmbits.
I segon, que quan faci aquestes convocatòries, i en aquest cas, a nosaltres ens va el correu electrònic 
de forma indirecta,que hi faci constar que les convoca com a alcalde, més que res per una qüestió de 
pulcritud estètica, si li vol dir d'aquesta manera.  

Alcalde: M'és molt difícil convocar-les com a davanter centre del Barça, perquè no ho sóc. M'és més 
senzill convocar-la com alcalde, que és el que sóc, i és el que, les persones que estimen aquests 
contactes, perquè creuen que en aquest àmbit és un bon àmbit per parlar i per escoltar. Agreixen que 
ho faci. Des del punt de vista, si no consta a l'agenda pública, l'agenda pública no la  redacto jo, potser 
és un error de la persona que la porta, però en tot cas és, evident que, sí doncs hem enviat vuitanta 
correus de secrets i secretismes poquets. Insisteixo, persones molt vinculades doncs el seu grup 
municipal que són persones que han estat, fins i tot, de direccions polítiques de Convergència, han 
estat convidades a aquest acte, i per tant cap voluntat d'amagar res, simplement la voluntat de generar 
un espai d'una certa confortabilitat que permeti aquest diàleg i que permeti la gent explicar-se, i que 
permeti la gent també generar aquests pols de confiança per vestir estratègies col·lectives, que és el 
que necessita una ciutat. 
Mirada llarga, estratègia compartida i moltes ganes de sumar. 

Més preguntes? Quedaríem a disposició de les persones que ens acompanyen.

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