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ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alcalde president:
Bé, molt bona tarda a tots i totes, donem inici a la sessió ordinària del Ple del mes de febrer, 
començarem com és habitual demanant l'aprovació de l'acta de la sessió del 29 de gener del 2013. Hi 
ha alguna observació a l'acta, no? Per tant la donem per aprovada.

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEACTA DE LA SESSIÓ DEACTA DE LA SESSIÓ DEACTA DE LA SESSIÓ DE     29292929    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2013201320132013

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 



Alcalde president:
Passem als punts 2 i 3, que són els de control i de fiscalització per part del Ple dels òrgans de la 
corporació. Endavant,

 

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    1111    A LAA LAA LAA LA    5555,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,    8888,,,,    15151515,,,,    22222222    IIII    29292929    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    
2013201320132013,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONS    
SSSS''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    
22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    
28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 
 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

Alcalde president:
Molt bé, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, el punt número 4. És  un 
punt en què es modifiquen alguns elements de la plantilla de l'Ajuntament, dels llocs de treball de 
l'Ajuntament. Endavant senyora Secretària,
 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIAALCALDIAALCALDIAALCALDIA    148148148148////2013201320132013,,,,    DEDEDEDE    13131313    DEDEDEDE    
FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER,,,,        RELATIVA A CANVIS ORGANITZATIUS DE LRELATIVA A CANVIS ORGANITZATIUS DE LRELATIVA A CANVIS ORGANITZATIUS DE LRELATIVA A CANVIS ORGANITZATIUS DE L''''ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA,,,,    
LLLL''''ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I LÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I LÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I LÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I L''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I    
CIUTADANIA QUE AFECTEN DIFERENTS LLOCS DE TREBALLSCIUTADANIA QUE AFECTEN DIFERENTS LLOCS DE TREBALLSCIUTADANIA QUE AFECTEN DIFERENTS LLOCS DE TREBALLSCIUTADANIA QUE AFECTEN DIFERENTS LLOCS DE TREBALLS

Per resolució d'alcaldia núm. 148/2013, de 13 de febrer, es va aprovar diversos canvis organitzatius 
de l'Àrea de Govern i Economia, de l'Àrea de Serveis a les Persones i de l'Àrea de Planificació 
Estratègica i Ciutadania que afecten diferents llocs de treball .

En el seu punt setè s'estableix ratificar aquesta resolució en el proper Ple de l'Ajuntament de 
Granollers.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Ratificar la resolució d'alcaldia número 148/2013, de data 13 de febrer, relativa a canvis 
organitzatius de l'Àrea de Govern i Economia, l'Àrea de Serveis a les Persones i l'Àrea de Planificació 
Estratègica i Ciutadania que afecten diferents llocs de treballs , i que es transcriu literalment:

""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a canvis organitzatius de l'Àrea de Govern i Economia, l'Àrea de Serveis a les Persones i 
l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania que afecten diferents llocs de treballs ,

FetsFetsFetsFets    ::::

A partir de la jubilació de la Sra. Montserrat Badia Serra, coordinadora d’imatge i relacions 
institucionals de l’ajuntament de Granollers, es plantegen una sèrie de canvis per tal de cobrir 
aquest lloc de treball, racionalitzant l’assignació d’efectius i mantenint la prestació dels serveis a 
la ciutadania.

L’informe emès pel  Cap d’àrea de Serveis a les persones, motiva la necessitat d’aquests canvis 
per tal de continuar prestant els mateixos serveis de la forma més coherent possible i aprofitant 



els actius de què disposa l’ajuntament.  S’adjunta a l’expedient com annexannexannexannex    1111.

Es proposa, d’acord amb l’informe emès pel Cap d’àrea dels Serveis a les persones,  que la Sra. 
Carme Ramón Parera desenvolupi, d’acord amb les necessitats de l’Àrea de serveis a les 
persones, unes noves funcions i responsabilitats en l’àmbit de la formació CTUG i Roca Umbert i 
responsable de la relació i de la dinamització de projectes amb tots els agents que conviuen a 
Roca Umbert. annexannexannexannex    2222

També s’adjunta,    annexannexannexannex    3333, l’ informe relatiu als canvis proposats per les noves funcions del Sr. 
Josep Mora Garcia, per part de la Cap d’àrea de Planificació estratègica i ciutadania

Com a annexannexannexannex    4444, s'adjunta l’informe emès pel Cap d’àrea dels Serveis a les persones,  on es 
proposa que la senyora  Marta Rodríguez Martí ocupi el lloc de treball ocupat fins ara pel Sr . Josep 
Mora García, adaptant-lo a noves funcions i responsabilitats .

Els canvis proposats persegueixen l’objectiu de contribuir a la consecució de l’eficàcia en la 
prestació dels serveis públics i una major eficiència en la utilització dels recursos humans i 
econòmics, redistribuint els efectius i adequant  les funcions d’aquests llocs de treball per prestar 
millor servei.

Els canvis que es descriuen posteriorment són necessaris i s’han de prendre amb la major 
celeritat possible ja que cada un dels serveis afectats ha de ser proveït de forma urgent per 
continuar executant les funcions inherents als llocs de treball i evitar la repercussió negativa en la 
seva prestació vers la ciutadania. És per això que cal adoptar l’acord per Resolució d’alcaldia, que 
permet l’execució immediata sense que els terminis inherents als acords plenaris puguin 
perjudicar els serveis públics que es gestionen en aquests llocs de treball. Resolució d’alcaldia 
que haurà de ser ratificada posteriorment pel Ple de l’ajuntament de Granollers.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 52.2.j) i article 53.1.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

Article 22.1. i) i article 21.1.k) de la Llei 7/1958, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim 
local.

Article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques  
i del procediment administratiu  comú.

Article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos General de l’Estat per 2013 
que preveu l’excepció a la contractació de personal o nomenament de personal funcionari en 
casos excepcionals i per cobrir necessitat urgents i inajornables que afectin al funcionament dels 
serveis públics que es consideren prioritaris i essencials .

Article 69.1, 72, 73.2, 81.1 i 81.2, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.  

Article 6 de l’acord de condicions del personal funcionari i article  6 del conveni dels treballadors/es 
de l’ajuntament de Granollers. 

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-        Transformar el lloc de treball vacant per jubilació de “Coordinador/a d’imatge i relacions 
institucionals"  que consta a la RLT aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el 
següent lloc de treball :

Lloc de treball:     Responsable de Protocol i relacions institucionalsResponsable de Protocol i relacions institucionalsResponsable de Protocol i relacions institucionalsResponsable de Protocol i relacions institucionals
CD 19
CE 23
Grup C1
Classe F/L
Forma de provisió: LD

1.11.11.11.1.-.-.-.- Adscriure provisionalment al senyor Josep Mora GarcíaJosep Mora GarcíaJosep Mora GarcíaJosep Mora García  al lloc de treball de 
“Responsable de Protocol i relacions institucionals”     amb efectes 13 de febrer de 2013.



1111....2222.-.-.-.- Aprovar un complement d’especial disponibilitat de 201,96 € mensuals al Sr. Josep Mora 
García mentre estigui desenvolupant les funcions en aquest lloc de treball .

1111....3333.-.-.-.-    Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball nº 248 per adequar-la a les noves 
funcions.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Amortitzar    el lloc de treball de “Responsable gestió de joventut” aprovada pel Ple del dia 
18 de desembre de 2012    ....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Transformar el lloc de treball "Administratiu/va d'educació"  que consta a la RLT aprovada 
pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :

Lloc de treball: AdministratiuAdministratiuAdministratiuAdministratiu ////va de joventutva de joventutva de joventutva de joventut
CD 16
CE 8
Grup C2/C1
Classe F/L
Forma de provisió : CO

3.13.13.13.1.-.-.-.- Adscriure provisionalment a la senyora Marta Rodríguez MartíMarta Rodríguez MartíMarta Rodríguez MartíMarta Rodríguez Martí    al lloc de treball de 
"Administratiu/va de  joventut "    amb efectes 13 de febrer de 2013....

3.23.23.23.2.-.-.-.- Crear la fitxa descriptiva d'aquest lloc de treball.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Transformar el lloc de treball "Cap d’oficina de centres públics, OME i programes" que 
consta a la RLT aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :

Lloc de treball: Responsable de formació i dinamització de projectes a Roca UmbertResponsable de formació i dinamització de projectes a Roca UmbertResponsable de formació i dinamització de projectes a Roca UmbertResponsable de formació i dinamització de projectes a Roca Umbert
CD 22
CE 28
Grup C1/A2
Classe F
Forma de provisió : LD

4.14.14.14.1.-.-.-.- Adscriure provisionalment a la senyora Carme Ramon PereraCarme Ramon PereraCarme Ramon PereraCarme Ramon Perera    al lloc de treball de 
"Responsable de formació i dinamització de projectes a Roca Umbert "    amb efectes 13 de febrer 
de 2013....

4.24.24.24.2.-.-.-.- Crear la fitxa descriptiva d'aquest lloc de treball.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Transformar el lloc de treball "Responsable programes de cultura" que consta a la RLT 
aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :

Lloc de treball: TècnicTècnicTècnicTècnic ////a especialista de culturaa especialista de culturaa especialista de culturaa especialista de cultura
CD 16
CE 9
Grup C1
Classe F
Forma de provisió : CO
Funcions ( Núm. de fitxa ) : 172

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Notificar, en allò que li afecti i de forma individualitzada, a cada un i una dels empleats/des 
públics/es el contingut d’aquesta Resolució.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-  Ratificar aquesta Resolució en el proper Ple de l’Ajuntament de Granollers .

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

Alcalde president:
Moltes gràcies. El tema és conegut i explicat a la Comissió Informativa, no hi hauran intervencions, sí 
que hi ha petició de votació.



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::                    13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra         ::::                0000
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::                    12121212 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111

Alcalde president:
Per tant quedaria aprovada la proposta. Passem al punt número 5, és un dictamen a partir del qual 
s'adscriuen uns bens determinats, el que hi ha dins Can Muntanyola, a la EPE Granollers Mercat. 
Endavant senyora Secretària,

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADSCRIPCIÓ A LDICTAMEN RELATIU A ADSCRIPCIÓ A LDICTAMEN RELATIU A ADSCRIPCIÓ A LDICTAMEN RELATIU A ADSCRIPCIÓ A L''''EPE GRANOLLERS MERCAT DE LEPE GRANOLLERS MERCAT DE LEPE GRANOLLERS MERCAT DE LEPE GRANOLLERS MERCAT DE L''''EQUIPAMENTEQUIPAMENTEQUIPAMENTEQUIPAMENT     
AUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUAL ,,,,    INFORMÀTIC I MOBILIARI DIVERS DEL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS AINFORMÀTIC I MOBILIARI DIVERS DEL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS AINFORMÀTIC I MOBILIARI DIVERS DEL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS AINFORMÀTIC I MOBILIARI DIVERS DEL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS A    
LES EMPRESES DE CAN MUNTANYOLALES EMPRESES DE CAN MUNTANYOLALES EMPRESES DE CAN MUNTANYOLALES EMPRESES DE CAN MUNTANYOLA ....

En data de 16 de febrer de 2012 es va signar l'acta de recepció definitiva de les obres de construcció 
del centre de serveis avançats a les empreses de Can Muntanyola

En data 29 de maig de 2012 el Ple municipal de l’Ajuntament de Granollers aprovada l’adscripció a 
Granollers Mercat del centre de serveis avançats a les empreses de Can Muntanyola .

En conseqüència, l’Ajuntament de Granollers havia d'equipar el centre de serveis a les empreses de 
Can Muntanyola, d'acord amb la previsió realitzada al Pressupost de 2012, per tal que es pogués 
posar en funcionament al mes de juliol.

Per tal de complir amb la seva finalitat, va ser necessari dotar l’equipament de mobiliari divers, equips 
informàtics i equipament audiovisual instal·lats a les aules i a les sales de reunions .

El centre de serveis avançats a les empreses de Can Muntanyola ha d'acollir determinades actuacions 
de promoció econòmica previstes a la memòria que acompanya el projecte executiu aprovat per la 
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 abril de 2010.

Atès que al llarg de la segona meitat de l’any 2012 s’han anat adjudicant els processos per dotar el 
centre de serveis a les empreses de Can Muntanyola de la insfraestructura necessària :

- Mobiliari: Aprovació per Junta de Govern Local en data 22 de maig de 2012
- Equipament audiovisual: Aprovació per resolució de regidoria en data 16 de juliol 2012
- Equipament informàtic: Aprovació per resolució de regidoria en data 15 de juny de 2012

Atès que el material de cada licitació s’ha anat instal·lant durant el segon semestre de l’any 2012 per 
entrar en funcionament a principis de l’any 2013

El desenvolupament de programes i serveis municipals de promoció econòmica i de cooperació amb 
les empreses és un encàrrec de l'Ajuntament a l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, en 
l'acord del Ple en sessió de 24 de desembre de 2004, de creació de l'entitat i d'aprovació dels seus 
Estatuts. En coherència amb aquesta disposició plenària, cal encarregar a Granollers Mercat també 
l'administració de Can Muntanyola i adscriure l'equipament i la infraestructura diversa a aquesta 
entitat pública empresarial, per garantir l'eficiència en l'execució de les actuacions que es preveu 
impulsar en el nou equipament.

Vist informe de data 24 de gener de 2013, del Director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics ::::

L'adscripció de bens als ens dependents de l'Ajuntament està previst a l'art. 73 de la Llei del patrimoni 
de les administracions públiques, en relació a la Disposició final d 'aquesta Llei, quan a la regulació del 
patrimoni de les entitats públiques empresarials establert en el seu art. 56, i d’acord amb els art. 
214.1, 215 i 216 del Decret 179/195, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 



serveis dels ens locals, així com, d'acord amb l'art. 25 dels estatuts reguladors de l'EPE Granollers 
Mercat que s'han fet esmen. 

Aquesta adscripció no suposa l'alteració de la titularitat del bé, i s'ha de formalitzar per tal que l'EPE 
Granollers Mercat pugui donar compliment a les seves pròpies finalitats i de totes aquelles que li 
encomani l'Ajuntament de Granollers.

Atès allò que estableix l'art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases del règim local, 
quan a la competència del Ple de l'Ajuntament, per adscriure de bens als ens dependents de 
l'Ajuntament.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l'adscripció de l'equipament audiovisual, informàtic i mobiliari divers de Can 
Muntanyola, destinat a Centre de serveis avançats a les empreses, ubicat al carrer del Mig núm. 22, 
d'aquesta ciutat de Granollers, a l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, per al compliment de 
les seves pròpies finalitats i de totes aquelles que li encomani l 'Ajuntament de Granollers, amb efectes 
a partir del dia 1 de gener de 2013, que tot seguit es detalla:

- Equipament audiovisual: 

Equips AV Planta 0

UNITATS DESPCRIPCIÓ DEL MATERIAL PREU
TOTAL 
S/IVA

TOTAL 
A/IVA

1
Pantalla LED de 50"  FULL HD. Receptor TDT integrat. 
Resolució fins a 1920 x 1080p 1.094,12 1.094,12 1.291,06

1 Suport reforçat amb rodes grans per a pantalla LED 470,59 470,59 555,30

1
Sistema de transmissió de vídeo inalàmbric per a 
projecció de presentacions de power point 424,53 424,53 500,95

1 BluRay per a reproducció de vídeos. Compatible DVD 94,00 94,00 110,92
IMPORT TOTAL 2.083,24 2.458,22

Equips AV Planta 1

UNITATS DESPCRIPCIÓ DEL MATERIAL PREU
TOTAL 
S/IVA

TOTAL 
A/IVA

1
Pantalla LED de 50"  FULL HD. Receptor TDT integrat. 
Resolució fins a 1920 x 1080p 1.094,12 1.094,12 1.291,06

1 Suport reforçat amb rodes grans per a pantalla LED 470,59 470,59 555,30

1
Sistema de transmissió de vídeo inalàmbric per a 
projecció de presentacions de power point 424,53 424,53 500,95

1 BluRay per a reproducció de vídeos. Compatible DVD 94,00 94,00 110,92
IMPORT TOTAL 2.083,24 2.458,22

Aula 4 Informàtica

UNITATS DESPCRIPCIÓ DEL MATERIAL PREU
TOTAL 
S/IVA

TOTAL 
A/IVA

2
Pantalla LED de 50"  FULL HD. Receptor TDT integrat. 
Resolució fins a 1920 x 1080p 1.094,12 2.188,24 2.582,12

2 Suport per a Pantalla de LED 337,50 675,00 796,50

1
Distribuïdor HDMI (640 × 480) fins a QXGA (2048 x 
1536) per a alimentar les Pantalles LED 781,25 781,25 921,88

1
Rack mural 8U amb porta de vidre i clau per allotjar 
equips 337,50 337,50 398,25

3 Cables RGBHV per a pantalles LED 56,25 168,75 199,13
1 Placa de connexió per al PC del professor 31,25 31,25 36,88

IMPORT TOTAL 4.181,99 4.934,75

UNITATS DESPCRIPCIÓ DEL MATERIAL
TOTAL 
S/IVA TOTAL A/IVA

1
Enginyeria, instal·lació, posada en marxa i formació pels 
usuaris. Planimetría en CAD 2.900,00 3.422,00

1
Material auxiliar d’instal·lació, cables, canaletes, material 
fungible 600,00 708,00
IMPORT TOTAL 3.500,00 4.130,00

IMPORT TOTAL 11.848,47 13.981,19

- Equipament informàtic: 



UNITATS DESPCRIPCIÓ DEL MATERIAL PREU
TOTAL 
S/IVA

TOTAL 
A/IVA

16

- Ordinador  Intel Core 2 Duo a 2 Ghz, 4 Gbytes memòria 
RAM, 160Gbytes disc dur, 3 anys garantia                                 
-Monitor 19" tecnologia TFT, peana ajustable en alçada, 
resolució 1280x1024 píxels, 3 anys garantia

584,09 9.345,44 11.307,98

2
Impressora Làser blanc i negre amb connexió USB, 25 
ppm, 1200x1200 pppde resolució, memòria 32 MB, paper 
DIN A4, 3 anys garantia

247,78 495,56 599,63

2 Portàtil Intel Core 2 Duo a 2 Ghz, LCD de 13", 4 Gbytes 
memòria RAM, 160Gbytes disc dur, 3 anys garantia 806,45 1.612,90 1.951,61

5 Antena WIFI IEEE 802.11 g / n, protocol seguretat WPA / 
WPA2, abast de 20 metres, 3 anys de garantia 163,33 816,65 988,15

1 Muntatge i posada a punt 600,00 600,00 726,00
IMPORT TOTAL 12.870,55 15.573,37

- Mobiliari:

UNITATS DESPCRIPCIÓ DEL MATERIAL PREU
TOTAL 
S/IVA

TOTAL 
A/IVA

5,00 Cadira treball amb braços Winner Ref. W3173T82 362,42 1.812,10 2.138,28
30,00 Cadira confident braços SPACIO Ref. 411210 48,53 1.455,90 1.717,96
35,00 Armari metàl·lic + persianes 100x45x100 Ref. AP812202 230,58 8.070,30 9.522,95
12,00 Armari metàl·lic + persianes 100x45x200 Ref. AP832202 353,26 4.239,12 5.002,16
6,00 Taula rodona 100x73 Ref. PR72200 188,31 1.129,86 1.333,23

40,00 Cadira SPACIO amb braços i faristol Ref. 410210 96,32 3.852,80 4.546,30
40,00 Cadira SPACIO aula sense braços Ref. 410203X1 BLAU 43,36 1.734,40 2.046,59
40,00 Cadira SPACIO aula sense braços Ref. 410200 PISTATXO 43,36 1.734,40 2.046,59
40,00 Cadira SPACIO aula sense braços Ref. 410200 TARONJA 43,36 1.734,40 2.046,59
30,00 Cadira SPACIO aula sense braços Ref. 410203X1 NEGRE 43,36 1.300,80 1.534,94
25,00 Cadira sala  amb braços UMA Ref. 7423N34 TARONJA 163,34 4.083,50 4.818,53
25,00 Cadira sala  amb braços UMA Ref. 7423N37 BLAU FOSC 163,34 4.083,50 4.818,53
20,00 Cadira sala  amb braços UMA Ref. 7423N36 PISTATXO 163,34 3.266,80 3.854,82
65,00 Taula plegable TRAMA S-30 140x67 Ref. TM633200 170,04 11.052,60 13.042,07
6,00 Taula plegable TRAMA S-20 200x67 Ref. TM626200 202,94 1.217,64 1.436,82
2,00 Bancada SPACIO 3c+taula Ref. B4340210 NEGRE 238,67 477,34 563,26
4,00 Taula alta FENOLIC 60x110 Ref. PC30230 144,77 579,08 683,31
4,00 Butaca ENEA OH Ref. 4427L color 409 VERMELL 219,02 876,08 1.033,77

30,00 Penjador paret blanc Ref. 803109 32,75 982,50 1.159,35
6,00 Penjador peu 4 alumini Ref. 807409 103,47 620,82 732,57

IMPORT TOTAL 54.303,94 64.078,65

- Millores incloses en l’adjudicació del mobiliari:

UNITATS DESPCRIPCIÓ DEL MATERIAL PREU
TOTAL 
S/IVA

TOTAL 
A/IVA

1,00 MOSTRADOR 2.571,00 2.571,00 3.110,91
1,00 CARRO GUARDARROBA 609,00 609,00 736,89

16,00 ELECTRIFICACIÓ TAULES 216,69 3.467,00 4.195,07
1,00 BUCK 225,00 225,00 272,25
1,00 CATIFA 836,40 836,40 1.012,04
1,00 VINILS DIVERSOS 4.728,00 4.728,00 5.720,88
1,00 BASTIDA PER MUNTAGE 289,69 289,69 350,52
1,00 CUINA 1.289,90 1.289,90 1.560,78

IMPORT TOTAL 14.015,99 16.959,35

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Fer constar a l’ Inventari de Bens de la Corporació, l'adscripció dels bens que s'ha fet 
esment en el punt anterior.Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió 
de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 6. Perdoneu, és que 
he vist a l'Àlex que tenia molta pressa. He estat dubtant entre demanar votació i demanar que llegís el 
conjunt de l'inventari, però he pensat: està l'Alex i, no. Votació, queda aprovat.



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    14141414     PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 AGAGAGAG:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::                0000
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    11111111        CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111

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

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, ara sí, el punt número 6, és un 
dictamen a partir del qual es sol·licita la modificació del Pla Director Urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques del Vallés Oriental , en concret pel que fa a la zona de la Bòbila. Endavant,

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTICDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTICDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTICDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC    
DE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DEL VALLÈS ORIENTAL PER DEIXARDE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DEL VALLÈS ORIENTAL PER DEIXARDE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DEL VALLÈS ORIENTAL PER DEIXARDE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DEL VALLÈS ORIENTAL PER DEIXAR    
SENSE EFECTE LSENSE EFECTE LSENSE EFECTE LSENSE EFECTE L ''''AREAREAREARE    """"LA BÒBILALA BÒBILALA BÒBILALA BÒBILA"""",,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

El conseller de Política Territorial i Obres públiques, el 18 de febrer de 2008, va resoldre aprovar el 
document “Objectius i Propòsits Generals dels Plans directors per a la delimitació i ordenació de les 
Àrees residencials estratègiques de Catalunya per al quadrienni 2008-2011” de febrer de 2008, 
acordar la iniciació del procediment de formulació dels Plans directors urbanístics per a la delimitació i 
ordenació de les Àrees residencials estratègiques per al quadrienni 2008-2011, segons els àmbits 
delimitats en el document aprovat, i encomanar a la Secretaria per a la Planificació Territorial la 
redacció del document, amb la participació dels ajuntaments afectats, d'acord amb allò que preveu 
l'apartat 4 de la disposició Addicional única del decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística.

En data 12 de novembre de 2010, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar definitivamentaprovar definitivamentaprovar definitivamentaprovar definitivament el Pla director urbanístic de les Àrees residencials 
estratègiques del Vallés Oriental, pel que fa a les àrees residencials estratègiques, ARE SectorARE SectorARE SectorARE Sector     129129129129    lalalala    
BòbilaBòbilaBòbilaBòbila ,,,,    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers ; ARE Can Fradera, de Parets del Vallés; ARE Les Planes II, de La Llagosta. 

En data 15 de febrer de 2013, la Directora de l'Oficina de Gestió del POUM de Granollers redacta la 
Memòria justificativa per la modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials 
Estratègiques del Vallès Oriental per deixar sense efecte l 'ARE "La Bòbila" de Granollers, en la que en 
síntesis manifesta el següent:

1111....    Justificació de lJustificació de lJustificació de lJustificació de l ''''oportunitat i la conveniència de la modificació amb relació als interessos públics ioportunitat i la conveniència de la modificació amb relació als interessos públics ioportunitat i la conveniència de la modificació amb relació als interessos públics ioportunitat i la conveniència de la modificació amb relació als interessos públics i    
privats concurrentsprivats concurrentsprivats concurrentsprivats concurrents ....

La crisis econòmica i financera que tant greument afecta el nostre país, afecta especialment la 
comarca del Vallés Oriental i la ciutat de Granollers .

Segons les dades de l'Observatori del Treball el Vallès Oriental ha guanyat població de 16 a 64 anys 
entre 2008 i 2011 (+1,2% enfront del +0,4% català) i presenta un índex d'envelliment força inferior al 
del conjunt català (78 davant del 106).
 El seu VAB ha disminuït amb més intensitat entre 2007 i 2010 (-6,4% i -3,6%) i compta amb una 
RFDB per habitant que queda per sota de la mitjana. 
La taxa d'atur registral és més alta (19% enfront de 17,7%),amb un total de 35.213 persones, alhora 
que la variació de l'atur entre desembre de 2007 i de 2011 ha estat més acusada (+145,5% i 
+131,1%). 

Alhora, i d'acord amb l'informe de l'evolució de la renda familiar de les comarques de Catalunya, 
elaborat per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la comarca del Vallés Oriental és de les  
comarques amb menys nivell de renda familiar per habitant (16,20) situant-se un 7 % per sota de la 
mitjana catalana (RFDB 17,4) .

L'escenari descrit, junt amb l'estancament del creixement de la població, aconsella  que sigui 
l'administració  més propera i per tant més sensible al problema, la que marqui el  ritme  de la 
transformació d'aquest sòl, i per tant que sigui l'Ajuntament la que lideri el sistema d'actuació, passant 



d'ARE a sòl urbanitzable delimitat amb paràmetres urbanístics similars, i amb sistema d'actuació 
urbanístic de reparcel·lació per cooperació.

Això justifica, a més d'altres circumstàncies, l'oportunitat i la conveniència de deixar sense efecte 
l'ARE “La Bòbila”, de Granollers, de manera que aquest sòl farà possible atendre les necessitats 
futures d'habitatge.

2222....    Justificació de la supressió de lJustificació de la supressió de lJustificació de la supressió de lJustificació de la supressió de l''''ARE “La Bòbila”ARE “La Bòbila”ARE “La Bòbila”ARE “La Bòbila”,,,,    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers,,,,    no impediex ni malmet elno impediex ni malmet elno impediex ni malmet elno impediex ni malmet el    
desenvolupament equilibrat ddesenvolupament equilibrat ddesenvolupament equilibrat ddesenvolupament equilibrat d ''''altres àmbits de planejamentaltres àmbits de planejamentaltres àmbits de planejamentaltres àmbits de planejament ....

La supressió de l'ARE “La Bòbila”, de Granollers, no desequilibra els altre àmbits de planejament 
contemplats en el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de la  
comarca del Vallés Oriental, ja que les necessitats d'habitatge actuals respecte al moment en que es 
va aprovar inicialment (2008) i definitivament (2010) el Pla Director Urbanístic, han variat notablement 
segons les taules sobre el creixement (per mil habitants) de Catalunya, elaborada per l'Institut 
d'Estadística de Catalunya (Idescat).

3333....    Justificació de la coherència de la modificació amb el planejament territorial i  urbanístic deJustificació de la coherència de la modificació amb el planejament territorial i  urbanístic deJustificació de la coherència de la modificació amb el planejament territorial i  urbanístic deJustificació de la coherència de la modificació amb el planejament territorial i  urbanístic de    
llll''''àmbit afectatàmbit afectatàmbit afectatàmbit afectat ....

Granollers és considera una àrea de desenvolupament estratègic a planificar-se mitjançant  un PDU. 
Forma part de les quinze o setze ciutats que, unes  a dintre i altres a fora de la regió metropolitana de 
Barcelona, conformen el model urbà nodal pel que aposta el PTMB.
Com a ciutat modal del l'Arc metropolità de la regió metropolitana de Barcelona és una àrea  urbana 
amb capacitat física per establir-hi eixamples urbans.

L'àrea urbana de Granollers presenta fortes relacions estructurals pel que fa, entre d'altres qüestions, 
al mercat de treball, els equipaments públics i col·lectius, els serveis i el nodes de la xarxa de 
transport. En aquest sentit el PTMB proposa la formulació de diversos PDU al voltant de l 'Àrea Urbana 
de Granollers, el dels vessants de la Vall del Tenes, el del Baix Congost, i el de l'entorn  de l'eix viàri 
de la C-17 entre Mollet i la Garriga.

El Text refós del Pla General d'Urbanisme de Granollers qualifica aquest àmbit com a sector 129, sòl 
urbanitzable delimitat, amb  paràmetres molt similars als de l 'ARE.

En conseqüència, de tot l'exposat, resulta que la modificació del Pla Director Urbanístic de les Àrees 
Residencials Estratègiques del Vallès Oriental, pel que fa a la supressió de l'ARE “La Bòbila”, de 
Granollers, no entra en contradicció, sinó, ans al contrari, és coherent amb el planejament territorial i 
urbanístic de l'àmbit afectat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ....

La disposició addicional vuitena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, del modificació del Text refós de la 
Llei d'urbanisme estableix un procediment especial de modificació dels plans urbanístics per a deixar 
sense efecte o reduir la delimitació i l 'ordenació d'àrees residencials estratègiques determinades.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la 
modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Vallès Oriental per 
deixar sense efecte l'ARE "La Bòbila" de Granollers, d'acord amb els antecedents exposats i els 
fonaments de drets. 

Alcalde president:
El Tinent d'alcalde de Urbanisme, el senyor Terrades en farà la presentació,

Senyor Terrades:
Sí, molt breument, tal com s'ha llegit en el dictamen, avui és porta la proposta de modificació dels 
plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques del Vallés Oriental pel que fa a la 
supressió de l'àrea residencial estratègica que hi ha ubicada en el sector que coneixem com a la 
Bòbila aquí a Granollers, a tocar de l'Estació Centre. 
Ho portem perquè no entra en contradicció, tot el contrari, amb el nostre Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal, ni tampoc amb el planejament urbanístic de l'àmbit afectat. De fet els paràmetres que 
fitxava el sector, que és el sector 129 del nostre Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i l'àrea 



residencial estratègica que s'havia fitxat a Granollers, tenia uns paràmetres urbanístics sensiblement 
similars, no?. Recordem que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la nostra ciutat va ser 
aprovat el 2006, que va ser executiu el 2007, i que s'avança al Pla d'Ordenació Urbanística a algunes 
de les conclusions que el Pla Territorial de la Regió Metropolitana fitxaria a l'any 2010, que situa la 
nostra ciutat, Granollers, com a una polaritat territorial dins de l'arc metropolità i que està rodejat de 
subcentres. 
Ja el nostre Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb la finalitat d'establir unes estructura urbana 
completa i coherent apuntava al desenvolupament d'una nova centralitat a l'entorn de l'Estació de 
Granollers Centre, amb la integració de tots els nivells, no?, de la xarxa ferroviària, per un costat, les 
línies convencionals més la nova línia que estava i segueix estant en planificació, que es la línia 
ferroviària orbital, més usos terciaris, residencials, i equipaments d'interès general, de fet n'hi ha un de 
construït d'equipament d'interès general com és el Jutjat, el Palau de Justícia. 
Ens hem de situar en el context de l'any, finals del 2007, principis del 2008, quan el nostre Pla ja era 
executiu, quan ja s'havien començat a engegar, amb els propietaris del sector, els treballs previs al 
Pla de Millora Urbana que havia de portar a la urbanització d'aquest sector, i la posterior 
reparcel·lació, el Govern de la Generalitat de Catalunya preocupat per un dels problemes reals que hi 
havia en aquell moment, que era la dificultat d'accedir a un habitatge que tenien molts ciutadans del 
país, avui també el tenen, però en un sentit invers, no?, moltes vegades n’hem parlat, llavors el 
problema era que els preus d'accés estaven desorbitats, i les àrees residencials estratègiques també 
aquesta obeïen a la necessitat de tenir una bona dotació de sol per construir habitatge protegit, 
aproximadament fins el 50%, per facilitar el fet que els ciutadans i ciutadanes del país, famílies 
poguessin accedir a un habitatge amb preus assequibles i uns habitatges dignes. La Generalitat de 
Catalunya va formular a diversos territoris del país, plans directors urbanístics per la delimitació 
d'àrees residencials estratègiques i se’ns va demanar a Granollers que el sector 129, que nosaltres 
coneixem com al sector de "La Bòbila", s’incorporés en una àrea atès la coincidència d'objectius, que 
el Pla d'Ordenació nostre ja fitxava amb el que fitxaven les àrees residencials estratègiques i d'altres 
qüestions la possibilitat o la facilitat d'arribar a estar al costat d'una Estació de tren, i per tant per 
facilitat també la mobilitat en transport públic . 
Des de l’inici de la tramitació de totes les “Ares”, però també del nostre, el que està situat a Granollers 
fins avui, ha canviat la situació, no?, que els he de dir?, una crisi econòmica i financera com mai 
havíem conegut que ens afecta de ple al conjunt del país, també a Granollers, nosaltres pensem que 
aquestes raons aconsellen modificar estratègies passades, del passat recent, estratègies passades i 
que el sector de desenvolupament urbanístic torni en el seu conjunt, competències municipals. Les 
necessitats. Nosaltres creiem que donada l'actual situació, també ho creuen els propietaris de l'àmbit, 
que atesa la situació les anàlisis sobre les necessitats residencials, les noves oportunitats, la 
planificació d'activitats econòmiques i d'equipaments aconsella que tot el debat i que tota la decisió 
del que hagi de passar en aquest sector en el futur s'ubiqui en el Ple Municipal, es a dir, és torni a 
residenciar totes les competències a l'Ajuntament de Granollers, i en els seus instruments de gestió 
urbanística. Per tant, aquesta és la raó per la qual avui portem en el Ple el sol·licitar a la Generalitat de 
Catalunya l'Àrea Residencial Estratègica de “La Bòbila” quedi sense efecte, i per tant totes les 
competències urbanístiques en aquest sector de desenvolupament urbanístic tornin a l'Ajuntament de 
Granollers.

Alcalde president:
Moltes gràcies, Aquí no hi ha anunciades intervencions i tampoc hi ha petició de votació, és un tema 
explicat, conegut i debatut a la Comissió Informativa, per tant quedaria aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 7 que és un dictamen relatiu a ratificar un acord de la Junta de Govern, 
sol·licitant al Departament de Governació i Relacions Institucionals la inclusió de diverses actuacions  
en el Pla Únic d'Obres i Serveis, endavant senyora Secretària,

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN RELATIU AACORD DE LA JUNTA DE GOVERN RELATIU AACORD DE LA JUNTA DE GOVERN RELATIU AACORD DE LA JUNTA DE GOVERN RELATIU A    
SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LASOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LASOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LASOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    LA INCLUSIÓ DE DIVERSES ACTUACIONS EN EL PLA  ÚNICLA INCLUSIÓ DE DIVERSES ACTUACIONS EN EL PLA  ÚNICLA INCLUSIÓ DE DIVERSES ACTUACIONS EN EL PLA  ÚNICLA INCLUSIÓ DE DIVERSES ACTUACIONS EN EL PLA  ÚNIC    
DDDD''''OBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYA ,,,,    PER A LES ANUALITATSPER A LES ANUALITATSPER A LES ANUALITATSPER A LES ANUALITATS     2013201320132013----2016201620162016    ((((PUOSCPUOSCPUOSCPUOSC    2013201320132013----2016201620162016))))



Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 19 de febrer de 2013, es va aprovar 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la 
inclusió de diverses actuacions al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per a les anualitats 
2013-2016 (PUOSC 2013-2016), i remetre el formulari de sol·licitud amb la documentació requerida a 
través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça www.eacat.net
.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2013, relativa a 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la 
inclusió de diverses actuacions al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per a les anualitats 
2013-2016 (PUOSC 2013-2016), i que es transcriu literalment:

""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient
Relatiu a sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, la inclusió de diverses actuacions en el Pla  únic d'obres i serveis de Catalunya, per a les 
anualitats 2013-2016 (PUOSC 2013-2016),

FetsFetsFetsFets    ::::

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6263, de 8 de novembre de 2012, publica el 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, pel 
qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.  El termini de finalització de 
presentació de sol·licituds finalitza el  27 de febrer de 2013.

Que l'estructura del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per aquest període es conforma 
amb les línies de subvenció següents:
- Línia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversions:  L'objecte d'aquesta línia són obres i serveis de 

competència municipal i preferentment les que l'article 67 del Decret legislatiu 2/2003 estableix de 
caràcter mínim.
El finançament de l'actuació subvencionada no pot superar el percentatge del 60% als municipis de 
més de 20.000 habitants.  
L'import màxim que pot rebre un ens beneficiari en la línia per a inversions és de 500.000,00 euros 
en tot el quadrienni.

- Línia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a manteniment:  Són subvencionables les despeses de reparació, 
manteniment i conservació d'actuacions que s'apliquin a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 de 
l'Ordre EHA/3565/2008. 
Aquesta línia de subvenció es regeix pel procediment de simple concurrència .  
L'import de la subvenció es determinà d'acord amb el que estableixin les fórmules de l'annex 9 del 
Decret 155/2012.  El qual es comunicarà als ens locals beneficiaris i serà distribuït en un 25% a 
cada anualitat.

Que l'Ajuntament de Granollers està interessat en incloure's en les diferents línies de subvencions 
dins la planificació quadrienni dels anys 2013 al 2016 del  Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC 2013-2016)  mitjançant l'execució dels següents actuacions:

Línia de subvencions per a inversions:

---- AnualitatAnualitatAnualitatAnualitat     2014201420142014    ----    Projecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament desoterrament desoterrament desoterrament de    
línies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa d ''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya

Línia de subvencions per a despeses de manteniment, reparació i conservació:

---- Memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg delMemòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg delMemòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg delMemòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg del    
quadrienniquadrienniquadrienniquadrienni     2013201320132013----2014201420142014

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

De conformitat amb l'acord de ple de 5 de juliol de 2011, es delega a la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent per sol·licitar  acceptar les subvencions atorgades per organismes públics . 

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local



PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucional de la Generalitat de 
Catalunya, la inclusió de les actuacions que tot seguit es relacionen, amb indicació de l'anual·litat a 
incloure, en la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 
2013-2016, d'acord amb el Decret 155/20127, de 20 de novembre, de convocatòria per a la formulació 
del PUOSC 2013-2016, publicat en el DOGC núm. 6263, de data 28 de novembre de 2012:

Línia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversions ::::

---- AnualitatAnualitatAnualitatAnualitat     2014201420142014    ----    Projecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament desoterrament desoterrament desoterrament de    
línies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa d ''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya

Línia de subvencions per a despeses de mantenimentLínia de subvencions per a despeses de mantenimentLínia de subvencions per a despeses de mantenimentLínia de subvencions per a despeses de manteniment ,,,,    reparació i conservacióreparació i conservacióreparació i conservacióreparació i conservació ::::

---- Memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg delMemòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg delMemòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg delMemòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg del    
quadrienniquadrienniquadrienniquadrienni     2013201320132013----2014201420142014

SegonSegonSegonSegon:::: Remetre a la Direcció General d'Administració Local aquest acord junt amb el formulari 
de sol·licitud en la forma i condicions que estableix l 'article 4 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, 
a través del mitjà telemàtic extranet de les administracions catalanes, www.eacat.cat, junt amb la 
documentació que en fa esment aquest Decret.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Direcció de Hisenda i Organització de l 'Ajuntament." 

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació el regidor d'Obres, senyor Albert Camps, endavant,

Senyor Camps:
Sí, bé, bona tarda, Demà justament, 27 de febrer, finalitza el termini de presentació a la Generalitat de 
les sol·licituds al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya pel quadrienni 2013-2016. En aquesta 
convocatòria del PUOSC, s’estructura en dos àmbits, com a llegit la Secretària i comentaré,
Una línia de subvencions per a inversions, en la qual es fixa  l’import de la subvenció màxima de 
500.000 euros i que tampoc superi 60% del cost de l’actuació.
I una segona línia de subvencions, adreçades al manteniment. En aquesta línia, l’Ajuntament de 
Granollers ha presentat una “Memòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i 
espais verds de Granollers”. Informar que acabem de rebre notificació per part de la  Generalitat que 
ens ha estat atorgada una subvenció de 262.480 euros per a les quatre anualitats, la qual cosa suposa 
que són 65.620,07 euros i escaig doncs que tindrem per ajudar a fer front els costos de manteniment 
dels parcs i espais verds de la ciutat .
Com he dit, pel que fa a l'altre àmbit, el de les inversions, s’ha presentat el projecte “Renovació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d’aigua 
potable del passeig de la Muntanya”. Bé, sota aquest títol tan llarg el que hi ha és escometre la segona 
fase de les obres de renovació del Passeig de la Muntanya, atès que fa uns anys, arran dels ajuts que 
vàrem obtenir dels FEIL, doncs vàrem poder fer una primera fase de renovació del Passeig, entre 
concretament entre el carrer Josep Umbert i al plaça de la Font Verda. Ara es tracta amb un 
pressupost que s'acosta als 900.000 euros aproximadament de fer el tram per completar l'actuació, o 
sigui, des de la plaça de la Font Verda fins el carrer Francesc Ribas, o sigui enllaçant amb les obres 
que recentment han finalitzat d'accessos al Hospital i també de millores al voltant de l'eix del carrer de 
Francesc Ribes. Obra que justament també  ha estat  subvencionada pel PUOSC.
Bé, és una actuació, parlem d'una actuació d'una superfície  d’11.000 metres quadrats, per tant supera 
l'hectàrea,  i una longitud aproximada de  500 metres lineals. El títol d'alguna manera ja endevina que 
és el que farem o part del que es proposa fer en aquest projecte es seguir els  mateixos criteris que en 
el primer tram. Sempre dic que amb les actuacions hi ha la part visible i la part no visible . La no visible 
és la que queda en el subsòl i aquí és farà un important esforç per  renovar aspectes com el  
soterrament de les línies elèctriques , la renovació de la xarxa d’aigua potable o, com fem sempre, la 
inclusió del tribut que anomenem que és una xarxa nova de telecomunicacions per possibilitar l’estesa 
de la  fibra òptica. Però també renovarem i farem més eficient l'enllumenat continuant instal·lant com 
hem fet a la primer fase enllumenat públic de led, o sigui de baix consum.
Actuacions en el subsòl i també a la superfície, la vorera de llevant s'ampliarà, el mateix que havíem 
fet en la primera fase, uns 90 cm, passant dels 2,9 escassos actuals a 3,8 metres d'amplada. Aquesta 
ampliació serà possible, no reduint places d'aparcament, sinó  l’amplada mitjana dels carrils de 



circulació que aquí són molt generosos i que ens permetrà també d'alguna manera reduir les dobles 
fileres, uns dels problemes de seguretat que hi ha en el carrer.
Parlant de seguretat, aquest també és l'aspecte a la seguretat dels vianants que ocupa una part 
important d'aquest projecte que és per exemple posar més passos de  vianants, també fent que aquest 
seguint, mitjançant millorant la il·luminació específica dels passos de vianants i també que el pas de 
vianants  ocupi en vorera el carril destinat a l' aparcament de vehicles, doncs millorar també la 
seguretat del vianant, instal·lació de mobiliari urbà, i noves marquesines d’autobús, que ara l'amplada 
de les voreres fa que no si puguin instal·lar. Un cop fetes totes aquestes instal·lacions, que comporten 
també la renovació de les voreres, també la renovació de l'asfalt, doncs utilitzant asfalt 
sonoro-reductor per reduir l'impacte de soroll dels vehicles i millorar la qualitat ambiental d'aquest 
aspecte del soroll que es molt important en un carrer de trànsit com és el Passeig de la Muntanya. 
També renovació de l'arbrat, substituint els plàtans per, com es va fer a la primera fase, per arbres que 
donin valor paisatgístic i millor qualitat en el carrer i en definitiva, per anar acabant, la voluntat seria 
iniciar les obres el 2014, si tenim l'ajut i el finançament doncs oportú, un cop finalitzada l'actuació que 
començarem a escometre d'aquí unes setmanes, la del carrer Girona, no?  Aquestes tres actuacions, 
la dels accessos a l'Hospital, la que hem estat comentat avui del Passeig de la Muntanya i la 
renovació del carrer Girona són les tres obres d'urbanització més significatives que tenim inclosos en 
el Pla d'Actuació Municipal del 2011-2015. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Camps, aquí tampoc hi ha demanades intervencions, i tampoc votació. Tots els 
Grups coneixen la proposta i compta amb el suport per unanimitat de tots els Grups municipals, per 
tant la donaríem per aprovada. Passem a l'apartat de la Junta de Portaveus, senyora Secretària, 
endavant.

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a l'apartat de la Junta de Portaveus, senyora Secretària, endavant.

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

8888....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ICV----EUIA EN SUPORT A LAEUIA EN SUPORT A LAEUIA EN SUPORT A LAEUIA EN SUPORT A LA    
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIAINICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIAINICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIAINICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Atès que L’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que “les persones o 
famílies  que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de 
ciutadania que els  asseguri els mínims d’ una vida digna, d’ acord amb les condicions que legalment 
s’ estableixen”.  D’ acord amb l’ article 37. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia, aquest dret de l’ àmbit dels 
serveis socials cal que  sigui regulat per mitjà d’ una llei del Parlament de Catalunya .  

Atès que la Unió Europea va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita contra la pobresa i l’ 
exclusió  social. El 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha 115 milions de persones en risc 
de pobresa,  inclosos 20 milions d'infants i el 8% de la població treballadora. En el marc de l’Estratègia 
Europea 2020,  la Comissió Europea es planteja l'objectiu de reduir en 20.000.000 el nombre de 
persones en situació de  pobresa i exclusió social per a l'any 2020. Amb aquest objectiu, llança la 
Plataforma de Lluita Contra la  Pobresa i l'Exclusió Social, que insta els estats membres a treballar per 
tal de millorar l'accés al treball, a  la seguritat social, als serveis bàsics (assistència sanitària, 
habitatge, etc.) i a l'educació; utilitzar millor els  fons de la UE per donar suport a la inclusió social i 
combatre la discriminació, i avançar cap a l’ innovació  social per trobar solucions intel·ligents en l' 
Europa que sorgeixi de la crisi, especialment de cara a un  suport social més eficaç. Més recentment 
el Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen per  reclamar un pla de rescat social per 
tal de poder fer efectiva l ‘ Estratègia Europa 2020.

Atès que l’ any 1990, per mitjà  del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es va establir el 
Programa Interdepartamental de la  Renda Mínima d’Inserció amb la finalitat de fer possible la inserció 



social i laboral de les persones  afectades. El Programa va ser actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 
228/1995, de 25 de juliol. L’ any 1997  s’ aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 
regulació de la renda mínima d’ inserció, que ha  estat objecte de diverses modificacions.  

Atès que amb les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, de  regulació de la renda 
mínima d’ inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i  la més recent 
continguda a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i  administratives; la renda 
mínima d’inserció inicial ha perdut el seu objecte i la seva  finalitat, i ha deixat de ser un dret subjectiu 
de les persones en situació de pobresa; objecte i finalitat que  ha de ser recuperat en aplicació de 
l’article 24. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia. 

Atès que representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre impulsen una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania per 
donar compliment al  mandat de l’ article 24.3. de l’ Estatut d’ Autonomia i assegurar els mínims d’ una 
vida digna a les  persones o famílies que es troben en situació de pobresa. 

Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per 
sota del llindar de la pobresa i consisteix en:

1.- Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats 
pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral .

2.- Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el 
seu cas, del nucli familiar o de convivència .

3.- El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze 
pagues.

4.- La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter suplementari; és el dret a 
percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per 
qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze 
pagues.

5.- Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda Garantida de 
Ciutadania són:
a) Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b) Estar vivint legalment a Catalunya.
c) Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
d) No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze 
pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

6.- El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciutadania regula també les obligacions de les 
persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la 
suspensió o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania.

7.- El finançament de la Renda Garantida de Ciutadania és a càrrec dels Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les 
administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector , degudament acreditades.

8.- La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana 
comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

Atès que aquesta proposta legislativa busca donar una resposta coherent a les necessitats materials 
d'una  part de la població catalana que, tingui o no problemes socials afegits, es veu fortament 
afectada per la crisi i reclama la solidaritat de la nostra societat . És una proposta que busca minimitzar 
els efectes de la  crisi en la població més desafavorida econòmicament per evitar la marginació social 
i mantenir la cohesió  social que caracteritza a les societats europees basada en l'estat del benestar. 
També és una proposta  que s'adapta a la situació econòmica actual i obliga els poders públics a 
replantejar alguns aspectes de la  política social, molt especialment la renda mínima d'inserció. La 
renda garantida ciutadana ha de ser  complementària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, 
habitatge i serveis socials, especialment,  per tal de donar un suport social més eficaç en el context 
actual, d'acord amb l'Estratègia europea 2020. 
Atès que, finalitzats els treballs preparatoris, la Iniciativa legislativa Popular per una Renda Garantida 
Ciutadana es presenta aquests dies a la Mesa del Parlament, i és fonamental comptar amb el suport 
més ampli per tal que pugui arribar si més no a ser admesa a tràmit per la Taula del Parlament, i 
debatuda amb la seriositat que es mereix.



El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal 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 ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la seva admissió a tràmit , i en el seu moment, el debat 
seriós de la proposta.

Alcalde president:
El Departament de la Generalitat de Catalunya. Catalunya encara no és un Departament. El 
Parlament. He entès el Departament. Esperem. Per aquí hem sentit Departament. Endavant,

           
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de comunicació locals i 
municipals.

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Donar suport el procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP). 

QUARTQUARTQUARTQUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats de la ciutat. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor         ::::        PSCPSCPSCPSC ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CIUCIUCIUCIU PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions         ::::            

Alcalde president:
Endavant senyora Secretària, següent,

 
8888....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D ''''ICVICVICVICV----EUIA SOBRE ELEUIA SOBRE ELEUIA SOBRE ELEUIA SOBRE EL    
QUART CINTURÓQUART CINTURÓQUART CINTURÓQUART CINTURÓ ,,,,    LA SEVA DESPROGRAMACIÓ DEFINITIVA I LLA SEVA DESPROGRAMACIÓ DEFINITIVA I LLA SEVA DESPROGRAMACIÓ DEFINITIVA I LLA SEVA DESPROGRAMACIÓ DEFINITIVA I L ''''IMPULS DIMPULS DIMPULS DIMPULS D''''UN NOU MODEL DEUN NOU MODEL DEUN NOU MODEL DEUN NOU MODEL DE    
MOBILITAT SOSTENIBLEMOBILITAT SOSTENIBLEMOBILITAT SOSTENIBLEMOBILITAT SOSTENIBLE ....

Des de fa  vint anys  moltes entitats cíviques, socials, ecologistes, sindicals i polítiques, així com 
nombrosos Ajuntaments han vingut denunciant, en el marc de La Campanya Contra el Quart Cinturó 
que la via coneguda com a Quart Cinturó formava part d'un model de territori i d'infraestructures 
caduc, que atemptava contra el medi natural amb un fort impacte territorial al llarg del seu traçat i que 
no donava resposta als reptes de la mobilitat i de la societat del segle XXI, i que s’haurien de prioritzar 
de manera rotunda el transport públic, la millora de la xarxa viària existent i les infraestructures 
ferroviàries per tal de superar el dèficit històric de xarxa respecte d'altres països europeus i per 
garantir la mobilitat sostenible en el conjunt del territori .

Atès que el Ministerio de Fomento  ha vingut tramitant, en diverses etapes, el projecte denominat  “
Cierre de la autovia orbital de Barcelona” conegut també com a Quart Cinturó. 

Atès que la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
estableix en el seus articles 6 i 7 de quins terminis disposen les diferents parts per realitzar els 
diversos tràmits que intervenen en l'avaluació ambiental de projectes.

Atès que l’entitat ADENC, en representació de la Campanya Contra el Quart Cinturó, va trametre al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la petició de caducitat del referit expedient, 
entenent que qualsevol altra resolució suposaria una clara conculcació del dret ambiental, a quina 
petició a la que es varen sumar els plens municipals de l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les 
Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Sabadell i Terrassa.

Atès que el 17 de desembre de 2012 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural va emetre una resolució declarant acabat el procediment i acordant l'arxiu  de l'expedient 
d'avaluació ambiental del projecte "Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona”. 

Atès que aquesta resolució té una gran transcendència: implica posar a zero el comptador en la 
tramitació del procediment ambiental del Quart Cinturó per tal de garantir els objectius de màxim 
respecte als valors ambientals del territori .



Atès que donada la caducitat de l’expedient d’avaluació ambiental del mencionat projecte és un bon 
moment per recordar que en el Pla Territorial Parcial de la Regió metropolitana de Barcelona 
(PTPRMB) s’inclouen diverses propostes de traçat del quart cinturó, una de les quals era la del 
Ministerio de Fomento que ara ha quedat sense efecte, en tant que en el mateix PTPRMB es preveu 
que caldrà fer estudis posteriors per determinar una solució a la millora de comunicacions en aquest 
àmbit, que incorpori també les previsions de transport públic i especialment el ferroviari entre les dues 
comarques del Vallès.

Atès que donada la caducitat de l’expedient d’avaluació ambiental del mencionat projecte és un bon 
moment per recordar que en el Pla Territorial Parcial de la Regió metropolitana de Barcelona 
(PTPRMB) s’inclouen diverses propostes de traçat del quart cinturó, una de les quals era la del 
Ministerio de Fomento que ara ha quedat sense efecte, en tant que en el mateix PTPRMB es preveu 
que caldrà fer estudis posteriors per determinar una solució a la millora de comunicacions en aquest 
àmbit, que incorpori  també les previsions de transport públic i especialment el ferroviari entre les dues 
comarques del Vallès.

Atès que d'altra banda, un eventual interès per tramitar novament el projecte del Quart Cinturó o 
Autovia Orbital no tindria sentit des de la visió centralitzadora del Ministeri . Cal recordar que, conforme 
al vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, article 140,5, correspon a la Generalitat de Catalunya  la 
competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l'àmbit territorial de Catalunya, i també la 
participació en la gestió de la xarxa de l'Estat a Catalunya, d'acord amb el que estableix la normativa 
estatal. 

Atès que aquesta competència inclou en tot cas l'ordenació, la planificació i la gestió integrada de la 
xarxa viària de Catalunya i la connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya 
entre ells o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes . 

Atès que la Campanya Contra el Quart Cinturó ha reclamat reiteradament el canvi de titularitat del 
Quart Cinturó  a favor del Govern de la Generalitat juntament amb el volum de recursos econòmics  
que l’administració central de l’Estat tingui previstos  per aquesta inversió i, davant de l'arxiu de 
l'expedient, és obvi que aquesta hauria de deixar de ser considerada una infraestructura d'interès 
general de l'Estat i qualsevol decisió sobre la seva oportunitat, utilitat o traçat s'hauria de prendre, si 
s'escau, des del territori i amb el màxim consens del poble català .

Atès que el Grup parlamentari d’ICV-EUiA va presentar al Parlament de Catalunya, en l’anterior 
legislatura, una Proposta de Resolució en el mateix sentit, i en el Congrés de Diputats a Madrid, fa 
poques setmanes que  es va debatre una Proposición no de Ley, del grup parlamentari  Izquierda 
Plural (IU-ICV-CHA), en que s’instava al govern de l’ Estat a declarar aquesta caducitat.

Atès que la tramitació del nou Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda per part del Ministerio 
de Fomento és una oportunitat immillorable per desprogramar el Quart Cinturó i el vell concepte de 
model de mobilitat i desenvolupament que representa.

Per aquests motius,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que faci les gestions oportunes davant del 
Ministerio de Fomento per a la desprogramació definitiva del projecte “Cierre de la autovia orbital de 
Barcelona” tram entre Terrassa i la Roca del Vallès, conegut també com a Quart Cinturó, en el marc 
de la tramitació del  nou Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, tot reservant els recursos 
públics estatals que s’hi pensava invertir, ara o en exercicis futurs, per ser traspassats a la Generalitat 
de Catalunya, per tal que s’inverteixin en les propostes de millora de les infraestructures i plans de 
mobilitat alternatius que s’aprovin per les dues comarques del Vallès .

SegonSegonSegonSegon.- Excloure el referit traçat  del projecte “Cierre de la autovia orbital de Barcelona” tram entre 
Terrassa i la Roca del Vallès, de les reserves i afectacions contingues en el vigent Pla Territorial 
Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

TercerTercerTercerTercer.- Realitzar un nou estudi de mobilitat per millorar la comunicació entre els nuclis urbans i  
d’activitat econòmica de les dues comarques del Vallès, que es basi en propostes més sostenibles  de  
transport públic ferroviari, tramviari i transport interurbà per carretera i en l’aprofitament i  millora de 
les vies interurbanes ja existents, i fer-ho amb participació de les administracions locals i 
representants de la societat civil i entitats ecologistes del territori .

QuartQuartQuartQuart.- Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de Fomento per a que executi les obres ja 
compromeses en els Pressupostos de l’Estat per la finalització del tram  executat en el seu pas per 
Viladecavalls.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Expressar el reconeixement públic a l'ADENC que, en representació de la Campanya Contra 
el Quart Cinturó, ha estat liderant i impulsant amb d’altres organitzacions socials i partits polítics el 



conjunt de mobilitzacions i accions juridicoadministratives que han comportat finalment la resolució de 
caducitat del referit projecte.

SisèSisèSisèSisè.- Trametre aquests acords als President de la Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, 
als Consell Comarcals del Vallès Oriental i del Vallès Occidental i a l’ADENC en representació de tots 
els col·lectius impulsors de la campanya contra el Quart Cinturó . 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::

Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor         ::::    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions         ::::        

 

Alcalde president:
Endavant senyora Secretària, següent,

8888....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS D’ICV----EUIA I ACCIÓ GRANOLLERS PER AEUIA I ACCIÓ GRANOLLERS PER AEUIA I ACCIÓ GRANOLLERS PER AEUIA I ACCIÓ GRANOLLERS PER A    
DECLARAR GRANOLLERS CIUTAT LLIURE DE FRACKINGDECLARAR GRANOLLERS CIUTAT LLIURE DE FRACKINGDECLARAR GRANOLLERS CIUTAT LLIURE DE FRACKINGDECLARAR GRANOLLERS CIUTAT LLIURE DE FRACKING

Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció General d’Energia i Mines de la 
Generalitat per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs a través de la tècnica del fracking a  33 municipis 
de la comarca d’Osona.

Atès que l’empresa Montero Energy Corporation S.L. està interessada en fer investigacions per 
descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs. 
Aquests són uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en 
el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de baixa 
porositat, el que fa que la seva extracció sigui més complicada i que es necessiti d’una tècnica molt 
agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. 
Aquesta tècnica consisteix en perforar el subsòl en vertical fins a 5.000 metres i un cop en el subsòl 
profund, es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície possible. 
Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, s’introdueixen grans quantitats 
d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, 
sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa 
de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 elements 
diferents, entre les que se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants. Per aquesta raó a nivell de 
la Unió Europea diferents estats (Romania, Txèquia, Països Baixos) han acordat una moratòria per a 
la utilització de la fracturació hidràulica i en el cas de França n’ha establert la seva prohibició .

Atès que no es disposa del programa de treball, el pla d’inversions, les mesures de protecció 
mediambientals i el pla de restauració. Tota aquesta informació que és obligatòria detallar, queda fora 
de l’abast de tercers al tenir el tractament d’una petició en competència, motiu pel qual es mostra el 
rebuig al procediment efectuat.

Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat Units. No obstant això, no es 
tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats 
i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen 
en les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n deriven transferències 
als aqüífers i al subsòl. Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits 
terratrèmols sentits en les localitats properes als pous. D’altra banda, el gas alliberat en les 
profunditats i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització 
d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la 
contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamarada accidental .

Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, de 
multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents 
nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn.  

Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica de 
la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l’espai natural decomarca que es podria 
veure afectat per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels seriosos danys que se’n 
derivarien fruit de l’explotació industrial, i per tot l’exposat anteriorment, els Grups Municipals d’ICV-
EUiA i d'Acció Granollers proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents .



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

Primer- L’Ajuntament de Granollers es declara ciutat lliure de fractura hidràulica horitzontal, més 
coneguda com a “Fracking”, i mostra el seu rebuig a l'atorgament dels permisos d'investigació 
d'hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica .

Segon- Instar que es procedeixi a denegar les sol·licituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs 
formulats fins a la data en tant que vulneren l'ordenament jurídic tal i com s'ha manifestat en l'apartat 
motivació d'aquesta moció.                                              .

Tercer-  L’Ajuntament de Granollers entén que la nostra ciutat forma part del conjunt ambiental que 
conforma una riquesa natural d’alt valor del nostre país, pel que s’oposa a la investigació i explotació 
d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal i d’altres igualment 
agressives en qualsevol dels seus terrenys. 

Quart- Traslladar al President de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, 
als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma Aturem el 
Fracking (PAF) aquests acords.  

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CIUCIUCIUCIU

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la següent moció.

8888....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULARMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULARMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULARMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR    
SOBRE LA LLEI DE MOROSITATSOBRE LA LLEI DE MOROSITATSOBRE LA LLEI DE MOROSITATSOBRE LA LLEI DE MOROSITAT ....

Atès que la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la  
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix, en els 
articles 4 i 5 una sèrie d'obligacions de subministrament d'informació, entre d'altres, per les 
Administracions Públiques.

L'article 4.3 de l'esmentada Llei 15/2010 estableix l'obligació pels Tresorers o, en el seu defecte, els 
interventors de les Corporacions locals d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l'Entitat Local, que ha d'incloure 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint 
el termini.

I l'article 4.4 disposa que sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i 
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d'acord amb els 
seus estatuts d'autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquest 
òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats .

Igualment l'article 5.4 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a l'informe trimestral 
al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals 
hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i que no 
s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per 
l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos.

Atès que, segons l'esmentada  normativa, s'estableixen mecanismes de transparència en matèria de 
compliment de les obligacions de pagament, a través d'informes periòdics a tots els nivells de 
l'Administració i de l'establiment d'un nou registre de factures en les administracions locals .

En definitiva, ens trobem amb un aspecte crucial per a la transparència pretesa i tantes vegades 
invocada, i que ha de tenir una eficàcia directa i exemplificadora de l'actuació de l'administració 
municipal. En compliment d'aquest principi, és vital per el seu correcte desenvolupament, que tots els 
grups municipals puguin tenir accés als informes periòdics que preveu aquesta llei .

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



PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.  Presentar trimestralment a la sessió del Ple, emès per l'interventor de la Corporació 
referent als terminis de pagament de les factures registrades a l'Ajuntament i els seus organismes 
autònoms d'acord amb el previst en la Llei 15/2010

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Presentar trimestralment l'informe emès per l'interventor de la Corporació referent a les 
factures o documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de 3 mesos des de 
la seva anotació en el registre de factures i que no s'hagin tramitat els corresponents expedients 
de reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels 
mateixos amb el mateix abast i termini que el punt anterior.

TERCERTERCERTERCERTERCER.  Trametre còpia de l'informe emès per la intervenció de la corporació, conjuntament amb la 
informació incorporada, als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, de la Generalitat de Catalunya, i a tots els grups municipals d'aquest Ajuntament. 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::

Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor         ::::        CIUCIUCIUCIU PPPPPPPP ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PSCPSCPSCPSC
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions         ::::            

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la següent,

8888....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A RELATIU A MOCIÓ  DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVAMOCIÓ RELATIVA A RELATIU A MOCIÓ  DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVAMOCIÓ RELATIVA A RELATIU A MOCIÓ  DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVAMOCIÓ RELATIVA A RELATIU A MOCIÓ  DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA----ELS VERDS IELS VERDS IELS VERDS IELS VERDS I    
EUIA  EN SUPORT DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER JOVES DEUIA  EN SUPORT DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER JOVES DEUIA  EN SUPORT DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER JOVES DEUIA  EN SUPORT DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER JOVES D''''ESQUERRA VERDA DELESQUERRA VERDA DELESQUERRA VERDA DELESQUERRA VERDA DEL    
VALLÉS ORIENTAL EN MOTIU DEL DIA EUROPEU DE LA SALUT SEXUALVALLÉS ORIENTAL EN MOTIU DEL DIA EUROPEU DE LA SALUT SEXUALVALLÉS ORIENTAL EN MOTIU DEL DIA EUROPEU DE LA SALUT SEXUALVALLÉS ORIENTAL EN MOTIU DEL DIA EUROPEU DE LA SALUT SEXUAL,,,,    QUE ESQUE ESQUE ESQUE ES    
COMMEMORA ELCOMMEMORA ELCOMMEMORA ELCOMMEMORA EL     14141414    DE FEBRERDE FEBRERDE FEBRERDE FEBRER

L'Organització Mundial de la Salut estima que les pràctiques sexuals sense protecció constitueixen el 
segon factor de risc més important per a la salut de les persones al món, de fet, els aspectes 
relacionats amb les mancances en salut sexual i reproductiva representen , en conjunt a nivell mundial, 
al voltant del 20% de la càrrega d'atenció sanitària en les dones i el 14% en els homes.

A l’Estat espanyol les dades relatives a infeccions per VIH són alarmants. En l'últim any de referència 
(2011) s'han registrat 2763 nous diagnòstics (segons dades disponibles en 17 comunitats autònomes), 
dels quals se sap que almenys un 53,6% es corresponen amb infeccions en HSH (Homes que tenen 
Sexe amb Homes). En aquest grup de població la incidència per VIH ha augmentat dràsticament en 
els últims anys, incrementant-se la taxa de nous diagnòstics entorn d'un 20% en només quatre anys. 
Aquestes dades són oposades als Objectius del Mil·lenni per al 2015, que estableixen com a meta 
assolir la reducció a la meitat dels nous diagnòstics de VIH al món .

La incidència d'altres malalties de transmissió sexual també va en augment en els últims anys, tant en 
població general com en el grup d'HSH, segons dades del Sistema EDO de vigilància epidemiològica, 
de referència per a malalties de transmissió sexual. En tot cas la incidència és molt més gran en HSH 
que en la resta de grups d'estudi, ja que constitueixen 3 de cada 4 nous diagnòstics de Sífilis i 1 de 
cada 2 nous diagnòstics de Gonocòccia.

Aquestes preocupants dades relatives a la salut sexual en HSH són en bona mesura conseqüència 
directa de la inacció dels poders públics i la seva falta de responsabilitat a l'hora de tallar un problema 
de salut pública, en aquest cas en el marc de l'atenció a la salut en HSH. Sense cap dubte aquesta 
problemàtica es veu afavorida per les mancances en matèria d'educació sexual, que a l’Estat espanyol 
es veu relegada a l'àmbit de l'educació no formal a través d'intervencions puntuals, en contra del que 
estableix la legislació vigent en matèria de Salut sexual i reproductiva .

Les dràstiques mesures que està adoptant el Govern central en matèria de salut pública no 
contribueixen a millorar aquesta situació. Les restriccions a l'atenció sanitària de la població immigrant 
il·legalitzada constitueixen una mesura contrària a qualsevol principi de salut pública, en tant que la 
desatenció d'aquest segment de la població repercutirà directament en la salut i qualitat de vida de la 
resta de la població. En aquest sentit GESIDA alerta que arran d'aquesta mesura les noves infeccions 
per VIH a l’Estat espanyol podrien incrementar-se entre un 10% i un 20% de forma anual, i podrien 
produir entre 27 i 50 morts de persones VIH+ només en el primer any.

El Govern central també és responsable de la desarticulació del Pla Nacional sobre la SIDA, en 
suprimir la dotació pressupostària corresponent, la qual cosa deixa sense finançament el Pla 



Multisectorial, impossibilitant així el seu compliment. La conseqüència directa d'aquesta dràstica 
mesura és la desatenció de les persones portadores del VIH i malalts de SIDA, ja que les ONG que 
venien prestant les atencions més bàsiques no compten amb recursos per al seu sosteniment i estan 
abocades a desaparèixer, deixant a la seva sort a la població que estaven atenent.

El copagament sanitari seria una altra de les mesures que atempten contra la salut sexual, ja que 
suposa la privació de les persones amb menys recursos en l'accés als fàrmacs i productes sanitaris 
més bàsics per a la cura de la salut sexual. Especialment es veuen afectats per aquestes mesures els 
pacients VIH+ en relació a l'adquisició de fàrmacs de dispensació hospitalària .

No més encoratjadores són les xifres d'embarassos no planificats i IVEs (Interrupció Voluntària de 
l'Embaràs) en els últims anys a l’Estat espanyol, on la xifra d'avortaments no ha parat d'incrementar-se 
any rere any, arribant a parlar de més de 120 000 dones que durant el passat any van acórrer a 
interrompre el seu embaràs. Aquesta dada no és sinó símptoma que les dones a l’Estat espanyol no 
compten amb la informació i recursos essencials per a una adequada anticoncepció i prevenció de 
malalties de transmissió sexual. Segons dades de la VII Enquesta Bayer d'Anticoncepció a l’Estat 
espanyol un 6% de les enquestades van declarar no fer servir mai cap tipus de mètode de prevenció 
en les seves pràctiques coitals, i segons dades de l'INJUVE per al 12% de les joves espanyoles la 
"marxa enrere" és la solució anticonceptiva a la qual recorren habitualment .

L’Ajuntament de Granollers compta amb un Servei de Salut Pública, on hi ha ubicada la Unitat de 
Promoció de la Salut. En ella hi treballen tres tècnics dedicats exclusivament als programes de 
promoció i prevenció.  Un d’aquests és el Programa de salut emocional i educació sexual i afectiva, 
dirigit a tots els centres educatius de primària i secundària de Granollers .  Aquest Programa es realitza 
conjuntament amb l’ASSIR (Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva) de l’ICS. Des de l’Ajuntament 
de Granollers es col.labora per donar cobertura a Programes de prevenció de VIH en persones que 
exerceixen la prostitució. 

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació els següents:

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

1. Continuar exercint les actuacions que l’Ajuntament de Granollers porta a terme en matèria de 
promoció i prevenció, especialment les que fan referència a la salut sexual, tot assegurant el seu 
correcte finançament. 

2. Facilitar l’accés a la població, especialment a les persones amb menys recursos i joves, en la 
mesura que sigui possible,  la dispensació gratuïta de preservatius. 

3. Informar sobre els diferents serveis adreçats als joves en matèria de sexualitat, i seguir 
col.laborant amb el Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'ICS, per l'atenció 
integral en matèria anticonceptiva i prevenció de les infeccions de transmissió sexual .

4. Seguir treballant l'educació afectivosexual atenent a la diversitat d'orientacions sexuals i amb 
perspectiva de gènere, fomentant el respecte i la no discriminació. Oferir un espai de formació del 
desenvolupament afectiu i sexuals dels i les adolescent tenint en compte la diversitat d’identitats 
afectives i sexuals .

5. Treballar la prevenció del VIH/sida promovent una sexualitat saludable i positiva des d’una 
perspectiva de gènere i sota el paradigma de la gestió de plaers i riscos. Facilitant informació i 
sensibilitzant sobre els riscos i conseqüències de les infeccions de transmissió sexual (ITS) inclòs 
el VIH/Sida. 

6. Continuar col.laborant i donant suport a les entitats sense ànim de lucre que presten serveis a les 
persones portadores del VIH i malaltes de SIDA. 

7. Reclamar al Govern central que restableixi la sanitat pública universal , sense excloure cap ciutadà 
de l'atenció sanitària, en particular la població immigrant il·legalitzada .

8. Rebutjar la implantació de qualsevol sistema de copagament farmacèutic, injust amb la ciutadania 
en general i molt particularment amb les persones amb menys recursos econòmics, a les quals 
aquesta mesura moltes vegades suposa el cessament d'un tractament determinant per a la salut 
del pacient.

9. Reclamar al Govern central la restitució de la dotació pressupostària per al Pla Nacional sobre la 
SIDA, recollida en els pressupostos generals de l'Estat, que permeten l'execució del Pla 
Multisectorial i el sosteniment del mateix Pla i totes les iniciatives que vénen portant-se a terme 
orientades a aturar la problemàtica del VIH-SIDA.



10. Instar als agents implicats a proposar, desenvolupar, aprovar i executar el nou Pla Multisectorial 
2013-2017, en el marc del Pla Nacional sobre la SIDA.

11. Comunicar aquesta decisió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la 
Conselleria de Salut i al Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::            PPPPPPPP::::
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        

Alcalde president: 
Moltes gràcies, següent i darrera. Aquesta ha estat proposada i presentada grupalment. Endavant,

8888....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    
CIUCIUCIUCIU,,,,    ICICICIC----EUIAEUIAEUIAEUIA----E I ACCIÓ GRANOLLERS EN DEFENSA DE LE I ACCIÓ GRANOLLERS EN DEFENSA DE LE I ACCIÓ GRANOLLERS EN DEFENSA DE LE I ACCIÓ GRANOLLERS EN DEFENSA DE L''''AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIMAUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIMAUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIMAUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM    
COMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYACOMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYACOMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYACOMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les principals característiques 
de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat pretén impulsar properament . 

Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de veure’s concretades i 
articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i 
uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les 
competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal i com 
s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és inadmissible. No acceptem un nou atac 
a l’autonomia catalana i municipal encobert amb arguments econòmics i d’eficiència financera .   

La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre l’administració i els 
governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és inajornable. Aquesta ha de ser, i 
serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels serveis que els ajuntaments, i el conjunt 
d’institucions locals catalanes, oferiran a la ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina 
pròpia que compti amb el consens del món local i que respongui als models d’organització de 
l’administració del segle XXI. Per això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de 
Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals. 

Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del propi 
municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Granollers d’aquesta necessitat, el 
grup municipal d’Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC)  proposa l’adopció dels següents acords:

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències exclusives que té 
Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de Granollers a aquesta 
defensa.  

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de Diputats i Senat 
que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible reforma del règim local 
impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les competències exclusives en règim local que 
té assumides la Generalitat de Catalunya.   

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta de Llei de 
Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en el termini de 
temps més curt possible.   

QUARTQUARTQUARTQUART.... Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que pretén impulsar 
el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats diverses i plurals que 
conviuen avui a l’estat espanyol. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP



AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::                    

 

Alcalde president: 
Moltes gràcies, passem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions. El Partit Popular? 
Convergència i Unió? No? Doncs quedaríem pendents de les preguntes i intervencions que es 
poguessin fer des d'altres persones que ens acompanyen. Endavant,

 

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

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


