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Alcalde: Bona tarda. Donarem inici al Ple ordinari del mes de juliol anunciant l'absència justificada 
dels senyors  Pep Mur i Josep Moya, 

En tot cas, esperem  que s'incorpori aviat el senyor Chakir El Homrani .
Per tant, senyora secretària podem iniciar la sessió. En primer lloc aprovant l'acta de la sessió de 27 
de juny. Endavant senyora secretària:

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     27272727    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2017201720172017
L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 27 de juny de 2017 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents.

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS  ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS  ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS  ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS  ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROS CORRESPONENTS ALS DIES    6666,,,,    13131313,,,,    20202020    IIII    27272727    DEDEDEDE    
JUNYJUNYJUNYJUNY,,,,

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

Alcalde:Molt bé. Doncs passarem a la part dispositiva del Ple, Comissió Informativa de l'Àrea de 
Projectes Estratègiques i Comunicació.

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

Alcalde:  El punt 4 és designar o fer un canvi de representants del grup municipal de Ciutadans. 
Endavant senyora secretària:

4444).-).-).-).-DESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL CDESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL CDESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL CDESIGNAR REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL C''''S CIUTADANS A DIVERSESS CIUTADANS A DIVERSESS CIUTADANS A DIVERSESS CIUTADANS A DIVERSES    
ENTITATS I SOCIETATS MUNICIPALSENTITATS I SOCIETATS MUNICIPALSENTITATS I SOCIETATS MUNICIPALSENTITATS I SOCIETATS MUNICIPALS

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

En data de 27 de juny de 2017, número de registre 2017023002, el Grup Municipal C's Ciutadans,  
sol·licita que es modifiqui el nomenament dels representant municipal corresponent al seu Grup 
Municipal, en la  persona i societats relacionats:

Entitat pública empresarial Granollers Mercat Roberto Carmany Valls

Granollers Promocions, SA. Roberto Carmany Valls

Granollers Escena, SL. Roberto Carmany Valls

Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Roberto Carmany Valls

Fonaments jurídics

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

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    
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Primer.- Designar al senyor Roberto Carmany Valls, en representació del Grup Municipal C's 
Ciutadans, i en substitució del senyor Enric Meseguer Casas a l'entitat i societats municipals:
Entitat pública empresarial Granollers Mercat . 
Granollers Promocions, SA.
Granollers Escena, SL.
Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

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

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

Aprovat per unanimitat

Alcalde: Passem  a la Comissió Informativa de  l 'Àrea Govern i Economia.

 
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

Alcalde: El punt 5, en el qual s'aprova inicialment una modificació de crèdit del Pressupost de 
l'Ajuntament. Endavant senyora secretària:  

5555).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOSTEXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOSTEXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOSTEXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST    
DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 36.600,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 27/2017.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 27/2017 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 36.600,00€, amb el detall següent:
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SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

Alcalde: Moltes gràcies. No hi haurà cap presentació i tampoc intervencions, però sí que s'ha demanat  
votació.

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

Alcalde: Passem al punt número 6, en el que es proposa una modificació de la Plantilla i de la Relació 
de Llocs de Treball de l'Ajuntament. Endavant senyora secretària:
 
6666).-).-).-).-MODIFICAR LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LMODIFICAR LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LMODIFICAR LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LMODIFICAR LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

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

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

1111)))) En l'àmbit de l'Àrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i Economia, cal procedir a la realització de les següents 
modificacions :  

RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS

1111....1111    CrearCrearCrearCrear unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça d'Auxiliar administratiu/va, personal funcionari; escala d'administració general; 
subescala Auxiliar; grup C2. i crear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treball denominat  Administratiu/va de Recursos 
Humans; enquadrament orgànic 2150; complement de destí 16; complement específic 8; classificació 
professional, C2; núm. de fitxa 403; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim 
personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració general; jornada completa.
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L'autorització i disposició de la despesa de la creació de la plaça d'Auxiliar administratiu/va es farà en 
el moment de la provisió de l'esmentada plaça.

2222)))) En l'àmbit de l'Àrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la Persona, cal procedir a  la realització de les següents 
modificacions :  

ESPORTSESPORTSESPORTSESPORTS

2222....1111    Amortitzar unaAmortitzar unaAmortitzar unaAmortitzar una plaçaplaçaplaçaplaça de Conserge, personal laboral; grup AP i amortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treballamortitzar un lloc de treball 
denominat Auxiliar de manteniment d'instal·lacions esportives; enquadrament orgànic  4202; 
complement de destí 12; complement específic 7; classificació professional, AP/C2; núm. de fitxa 367; 
nivell de català, A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del 
col·lectiu/cossos d'administració especial/administració general; jornada completa.

2222....1111    CrearCrearCrearCrear unaunaunauna plaçaplaçaplaçaplaça d'Oficial de manteniment d'instal·lacions esportives, personal funcionari; escala 
d'administració especial; subescala Serveis Especials;   classe Comeses Especials;   grup C2 i crearcrearcrearcrear    
un lloc de treballun lloc de treballun lloc de treballun lloc de treball denominat Oficial de manteniment d'instal·lacions esportives; enquadrament orgànic  
4202; complement de destí 14; complement específic 7; classificació professional, C2; núm. de fitxa 
180; nivell de català, A2; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del 
col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

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

EMTEMTEMTEMT

2222....2222    Crear sis placesCrear sis placesCrear sis placesCrear sis places de Tècnic/a superior d'ensenyament secundari , personal funcionari; escala 
d'administració especial; subescala Tècnica;   classe Superior; grup A1 i crear sis llocs de treballcrear sis llocs de treballcrear sis llocs de treballcrear sis llocs de treball de 
Professor/a  d'educació secundària; enquadrament orgànic  4105; complement de destí 24;  
complement específic 46; classificació professional, A1; núm. de fitxa 341; nivell de català, C; forma 
de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració 
especial; jornada completa.

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

2222....3333    Crear quatre placesCrear quatre placesCrear quatre placesCrear quatre places de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament secundari, personal funcionari; escala 
d'administració especial; subescala Tècnica;   classe Mitjana; grup A2 i crear quatre llocs de treballcrear quatre llocs de treballcrear quatre llocs de treballcrear quatre llocs de treball 
de Professor/a tècnic/a d'educació secundària; enquadrament orgànic  4105; complement de destí 24;  
complement específic 46; classificació professional, A2; núm. de fitxa 343; nivell de català, C; forma 
de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració 
especial; jornada completa.

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

SLLSLLSLLSLL

2222....4444    Crear una plaçaCrear una plaçaCrear una plaçaCrear una plaça de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari, personal funcionari; escala 
d'administració especial; subescala Tècnica;   classe Mitjana; grup A2 i crear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treballcrear un lloc de treball de 
Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari; enquadrament orgànic  4104; complement de destí 
21;  complement específic 45; classificació professional, A2; núm. de fitxa 336; nivell de català, C; 
forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos 
d'administració especial; jornada completa.

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

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

D'acord amb els informes emesos pel Director de l'Escola Municipal Salvador Llobet, per la Directora 
de l'Escola Municipal del Treball i per la Cap de Servei de Recursos Humans  .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, així com l'Ordre HFP 
/ 614/2017, de 27 de juny, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels pressupostos 
generals de l'Estat per a 2018

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar  la modificació de la PLANTILLA amb efectes del dia 1 de juliol de 2017  amb el detall 
següent:

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

Ens Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT AP V Conserge

3. Crear les places de personal funcionari

Ens Escala Subescala Classe Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT/SLL AE TÈCNICA Mitjana A2 V Tècnic/a mitjà/ana ensenyament 
infantil / primari
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AJT/EMT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a sup. ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a sup. ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a sup. ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a sup. ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a sup. ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Superior A1 V Tècnic/a sup. ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Mitjana A2 V Tècnic/a mitjà/ana ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Mitjana A2 V Tècnic/a mitjà/ana ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Mitjana A2 V Tècnic/a mitjà/ana ensenyament 
secundari

AJT/EMT AE TÈCNICA Mitjana A2 V Tècnic/a mitjà/ana ensenyament 
secundari

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Comeses 
Especials

C2 V Oficial manteniment

AJT AG AUXILIAR  C2 V Auxiliar administratiu/va

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

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

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell 
de 

català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu(
cossos)

Jornada

Oficial de manteniment 
d'instal.lacions 
esportives

A4 4202 14 7 C2 180 A2 CM F AE JC

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

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell 
de 

català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu(
cossos)

Jornada

Tècnic/a mitjà/ana 
ensenyament infantil / 
primari

A4 4104 21 45 A2 335 C CM F/L AE JC

Professor/a d'educació 
secundària

A4 4105 24 46 A1 341 C CM F/L AE JC

Professor/a d'educació A4 4105 24 46 A1 341 C CM F/L AE JC
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secundària

Professor/a d'educació 
secundària

A4 4105 24 46 A1 341 C CM F/L AE JC

Professor/a d'educació 
secundària

A4 4105 24 46 A1 341 C CM F/L AE JC

Professor/a d'educació 
secundària

A4 4105 24 46 A1 341 C CM F/L AE JC

Professor/a d'educació 
secundària

A4 4105 24 46 A1 341 C CM F/L AE JC

Professor/a tècnic/a 
d'educació secundària

A4 4105 24 46 A2 343 C CM F/L AE JC

Professor/a tècnic/a 
d'educació secundària

A4 4105 24 46 A2 343 C CM F/L AE JC

Professor/a tècnic/a 
d'educació secundària

A4 4105 24 46 A2 343 C CM F/L AE JC

Professor/a tècnic/a 
d'educació secundària

A4 4105 24 46 A2 343 C CM F/L AE JC

Oficial de manteniment 
d'instal.lacions esportives

A4 4202 14 7 C2 180 A2 CM F AE JC

Administratiu/va de Recursos 
Humans

A2 2150 16 8 C2/C1 403 C CM F/L AG JC

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

Alcalde: Moltes gràcies. En aquest apartat tampoc hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició 
de votació.  

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13) i  C'S 
(2) i 7  abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT (4), ERC-AG-AM (1) i  CpG-CUP-PA (2)

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea Territori i Ciutat.

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

En  aquest punt s'incorpora el sr Chakir el Homrani.

Alcalde: El punt 7, en concret, és l'aprovació d'un conveni urbanístic. Endavant senyora secretària:

7777).-).-).-).-APROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE LAPROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE LAPROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE LAPROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    ELELELEL    
CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA I BUILDINGCENTER SACONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA I BUILDINGCENTER SACONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA I BUILDINGCENTER SACONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA I BUILDINGCENTER SA,,,,    I APROVARI APROVARI APROVARI APROVAR    
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE GRANOLLERS A L’ANTIC SECTOR S “CANINICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE GRANOLLERS A L’ANTIC SECTOR S “CANINICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE GRANOLLERS A L’ANTIC SECTOR S “CANINICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE GRANOLLERS A L’ANTIC SECTOR S “CAN    
GORDIGORDIGORDIGORDI----CAN CATALÀCAN CATALÀCAN CATALÀCAN CATALÀ """"

1111.... Es presenta per a la seva aprovació inicial la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can 
Gordi. Can Català” de Granollers, l’àmbit de la qual es compon de tres parcel·les classificades com a 
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sòl urbà consolidat. L’àmbit discontinu està format per tres parcel·les: parcel·la SE 3 qualificada de 
sistema d’equipaments (clau EQ), i parcel·les I1 i K1 qualificades de zona industrial i/o comercial en 
condicions especials (claus 4C2.1 i 4C2.3).

Aquest planejament té per objecte la permuta de la qualificació urbanística entre les dues parcel·les 
amb ús industrial i la parcel·la amb ús d’equipament públic de l’àmbit. Per tal d’assolir els següents 
objectius: garantir la preservació dels espais naturals d’interès municipal catalogats del Bosc de Can 
Gordi i del Bosc de Can Català, canviant la seva qualificació actual de sòl d’aprofitament privat d’ús 
industrial per sòl qualificat com a sistema d’equipament públic; ubicar el sòl d’equipament públic en 
continuïtat amb el sòl que el PDU del Circuit qualifica com a equipament en el sector en sòl 
urbanitzable delimitat de Can Riba-Can Ninou, donant coherència a l’ordenació urbanística dels 
espais lliures i equipaments d’aquesta part del territori i evitant-ne la seva fragmentació; obtenir una 
superfície continua d’equipament públic que permeti el desenvolupament d’un equipament de qualitat i 
adequat als possibles usos previstos per l’Ajuntament de Granollers; ubicar l’edificabilitat del sostre 
industrial en una parcel·la que, a diferència de la situació actual, en permeti la seva correcta 
materialització; garantir l’assoliment d’una ordenació coherent respectant la tipologia d’edificacions de 
l’entorn, i proporcionar el sostre privatiu edificable d’aquest àmbit d’acord amb les característiques de 
les parcel·les reduint el sostre màxim permès d’ús industrial respecte de la situació actual .

La proposta presentada s’ajusta a les determinacions de l’article 58 1 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLUC). Així mateix, es dona compliment a l’article 97. 2 
bis.c) respecte als requeriments legals en els supòsits de modificació del POUM consistents en un 
canvi de localització d’un equipament de titularitat pública, atès que la proposta formulada no 
empitjora les condicions de qualitat o funcionament per a la implantació dels usos propis d’aquesta 
qualificació, i es garanteix la titularitat municipal per als nous terrenys que es proposa qualificar 
d’equipament.

2222.... La memòria de la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi. Can Català” de 
Granollers, inclou com annex el Conveni Urbanístic signat entre l’Ajuntament de Granollers, el 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l’empresa Buildingcenter SA, mitjançant el qual 
l’Ajuntament de Granollers es compromet a tramitar l’aprovació inicial de la modificació del POUM, i 
les parts es comprometen a permutar els terrenys qualificats d’equipament comunitari (propietat de 
l’Ajuntament) amb els qualificats de zona industrial (propietat del Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona i l’empresa Buildingcenter SA en proindivís), una vegada aprovat definitivament el 
planejament que ha de traslladar la ubicació de l’equipament previst a la parcel·la SE3 (finca registral 
núm. 41.320), a les finques I1 i K1 (finques registrals núm. 41.316 i 41.318, respectivament), i ubicar 
l’ús industrial a la finca SE3.

D’acord amb l’article 104.1 del TRLUC, en concordança amb l’article 26.3 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006 (en endavant RLUC), els Convenis 
urbanístics han d’integrar la documentació del planejament al qual es refereixen, i s’han de sotmetre a 
informació pública pel termini d’un mes.

3333.... Analitzat el document, conté la documentació prevista a l’article 59.1 del TRLUC, consistent en una 
memòria que determina l’àmbit, objecte, justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i 
els plànols d’informació i ordenació.

4444....    El 13 de juliol de 2017 la Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha emès un informe mitjançant el 
qual informa favorablement la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi. Can 
Català” de Granollers, i en proposa la seva aprovació inicial .

5555.... Correspon al Ple Municipal l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en l’antic sector S 
“Can Gordi. Can Català” de Granollers, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la Llei 
7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL 2/2003, de 28 
d’abril (TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que 
sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació.

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

IIII....    L’article 97 del TRLUC, disposa que les propostes de modificació d’una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents . 

IIIIIIII.... L’article 101.3 del TRLUC, que determina que la iniciativa privada no té dret al tràmit per l’aprovació 
de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti, Tanmateix, 
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l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular -les. 

IIIIIIIIIIII.... l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 
52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) atribueix la competència per a la aprovació inicial del 
planejament general al Ple de l’Ajuntament, en concordança amb l’article 85.1 del TRLUC.

IVIVIVIV.... L’article 85.4 del TRLUC disposa que el plans d’ordenació urbanística municipal, un cop se n’ha 
acordat l’aprovació inicial s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. Cal donar 
publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública . 

D’acord amb la Disposició Addicional Desena del TRLUC, els terminis per a la tramitació i la resolució 
definitiva de les figures de planejament urbanístic establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en 
cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.

VVVV.... L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública del POUM s’ha 
de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llur competències sectorials .

VIVIVIVI.... La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal bé regulada a 
l’article 59 del TRLUC:

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla , amb els estudis complementaris que escaiguin.

b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà consolidat, de 
traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament de gas i d'energia elèctrica, 
de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis 
establerts pel pla.

c) Les normes urbanístiques.

d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 71.

e) L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar .

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental.

g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau.

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge de 
protecció pública en les modalitats corresponents que aquesta Llei determina. A més, si el 
planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar-ho en la memòria 
social.

VIIVIIVIIVII.... L’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació .

VIIIVIIIVIIIVIII.... L’article 104.1 del TRLUC, en concordança amb l’article 26.1 i 26.3 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006 (en endavant RLUC), estableix que els 
Convenis urbanístics han d’integrar la documentació del planejament al qual es refereixen, s’han de 
publicar al butlletí o Diari Oficial corresponent i s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un 
mes.

Així mateix, un vegada aprovat el Conveni, cal trametre’n una còpia al Departament de Territori i 
sostenibilitat, d’acord amb l’article 104.2 del TRLUC.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi. Can 
Català” de Granollers, a l’empara de l’article 101.3 del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, 
aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar el text del Conveni Urbanístic subscrit signat entre l’Ajuntament de Granollers, el 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l’empresa Buildingcenter SA, inclòs a l’annex de la 
memòria de la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi. Can Català” de 
Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública, de l’instrument d’ordenació urbanística i 
del conveni urbanístic, durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que 
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caldrà inserir al Butlletí oficial de la Província i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels diaris de 
més divulgació de la premsa periòdica, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Granollers (http://www.granollers.cat). Durant el període d’informació pública podran formular-se les 
al·legacions que s'escaiguin.

Si el termini d’informació pública coincideix total o parcialment amb el mes d’agost, tindrà una durada 
de dos mesos.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de llur competències sectorials .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Trametre una còpia del Conveni urbanístic aprovar al Departament de Territori i sostenibilitat , 
d’acord amb l’article 104.2 del TRLUC. 

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació la regidora d'Urbanisme, la senyora Mònica Oliveres, té 
la paraula. Endavant:

Senyora Oliveres: Sí, Hola, molt bona nit, gràcies alcalde. Bona nit a tothom, regidors i regidores. Tal 
com deia la senyora secretària, portem avui al Ple l'aprovació inicial de la modificació puntual de 
planejament en el sector, l'antic Sector S, concretament el polígon de Can Gordi-Can Català, amb la 
voluntat de fer un canvi de destí del sòl, i per tant, un canvi en les qualificacions urbanístiques de tres 
porcions de sòl. Dos parcel·les d'aprofitament privat i una parcel·la de sòl públic, qualificada com a 
equipament. En tot cas, l'àmbit de la modificació puntual abarca unes 4 hectàrees, i el que ha de 
permetre i el que es persegueix amb aquesta modificació puntual de planejament, que avui 
aprovaríem inicialment, és l'ordenació molt millor de l'edificació al Sector de Can Gordi-Can Català; 
que és un polígon industrial que pràcticament està tot ell consolidat, de fet les úniques parcel·les  que 
romanen sense edificar són 3, i són les 3 objecte d'aquesta modificació puntual de planejament. I 
també preservar molt millor l'espai natural protegit de Can Gordi-Can Català, els boscos de Can 
Gordi-Can Català, el que queda en principi, encara després de tot una sèrie de processos de 
transformació del sòl esdevinguts històricament i al llarg de molts anys, entre la cota baixa 
pràcticament a nivell de la riba del riu i el que és la carena on el seu dia es va situar el Circuit de 
Catalunya. 
En tot cas, és una modificació puntual d'iniciativa privada que ens ha semblat ben pertinent 
d'acompanyar per diferents motius:  
-Perquè ja hem vist una oportunitat d'ordenar les cotes altes, entre el Circuit i el polígon industrial amb 
dos realitats històriques d'aquest indret. 
-També perquè ens permet d'alguna manera endreçar el polígon o ordenar l'edificació de manera que 
quedi tota l'edificació molt més compactament situada en el si del polígon . 
-També obtenir un equipament molt més gran, per tant, una peça de sòl públic molt més gran, i com 
deia, preservar els àmbits de Can Gordi amb un costat i Can Català a l 'altre. 
En principi, la superfície i el sostre industrial de les parcel·les privades disminueixen, perquè 
incrementen com deia el sòl de l'equipament públic, per tant, entenem que es produeixen diferents 
aspectes, sobretot aquesta possibilitat de preservar molt millor els boscos que ja estaven protegits en 
el Pla Especial d'Espais d'Interès Natural de la ciutat, i per tant, reservar uns sòls estratègicament 
situats, entre la cota alta i el polígon, a la iniciativa pública, és a dir,  les parcel·les que es permuten,  
les quals el planejament preveu un aprofitament privat, tenien diferents qüestions de dificultat en la 
materialització d'aquest aprofitament privat perquè precisament la preservació obligada, ja, en 
normativa de les zones boscoses doncs feia difícil situar tot el sostre i l'edificabilitat que el 
planejament atorga. En canvi, si aquestes peces de sòl, aquestes parcel·les, esdevenen a sòl públic, 
que és el que fa aquesta modificació de planejament, doncs lògicament, és molt més fàcil, que des de 
la iniciativa, doncs, pública es preservi, es vetlli, pel destí de protecció d'aquests elements tan 
característics, aquestes pinedes que romanen en aquests indrets, i alhora situï l'edificació d'una 
manera com dèiem més endreçada i més compacta. 
Per tant, en principi aprovem inicialment, proposem al plenari i per tant a tots vosaltres l'aprovació 
inicial d'aquest document, que com també deia, doncs la senyora secretària, està acompanyat del 
corresponent conveni urbanístic en el que efectivament les parts, doncs, convenen totes aquestes 
qüestions i aquestes consideracions pel que fa l 'intercanvi de les diferents peces. 
Com dèiem són 4 hectàrees de sòl, de sòl urbà, i en el planejament de sòl urbà consolidat. 
Aquestes tres úniques parcel·les, que queden en el polígon industrial de Can Gordi-Can Català. Que 
queda compactament ordenat i que permet que les cotes altes entre el Circuit i el polígon quedin de 
moment totalment alliberades d'aquesta possibilitat d'edificació pel sector privat, i per tant, doncs, és 
una reserva estratègica la iniciativa pública per ordenar i conduir de la millor manera, doncs aquest 
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paisatge que, lògicament, té aspectes i  notes, aquest mosaic de pinedes que envolta el Circuit i que 
tots, doncs, coneixem que val la pena, doncs, perseguir la seva protecció tal i com el planejament de 
la ciutat pel que deia, ja  des de fa molts anys amb el Pla Especial d'Espais d'Interès Natural i que en 
el POUM, en el planejament pròpiament urbanístic, doncs, hi havia aquesta petita tensió entre 
l'aprofitament privat i la vocació de preservació i l'obligació que mana d'aquest altre instrument al Pla 
Especial. 
Per tant, sense més, aquest és el document que sotmetem la consideració del Ple, convençuts que és 
una oportunitat com dèiem i en aquest cas l'oportunitat que ve de la coincidència  d'interessos 
públics-privats d'una proposta privada que ens sembla que recull interessos generals ben clars .

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Per part de la CUP, el senyor 
Navarro té la paraula. Endavant:  

Senyor Navarro: Bona tarda a tothom. 
Bé, per a nosaltres, el que s'ens proposa, de fet és un canvi de dues parcel·les de difícil edificació , que 
són molt poc rendibles, per una parcel·la que és fàcilment urbanitzable i de la qual es pot extreure un 
major rendiment. En aquest canvi de "cromos" creiem que surt perdent la ciutat, ja que d'acord amb el 
conveni signat, el sòl que queda destinat a equipaments, està ocupat en gran part per la superfície 
dels boscos protegits de Can Gordi-Can Català, del qual parlàvem, limitant la superfície realment 
edificable, la seva geometria i topografia. Juntament amb la presència de masses boscoses a 
preservar i l'aplicació dels paràmetres d'ocupació i separacions mínimes i llindars aplicables, no 
faciliten la construcció d'edificacions. 
A més, el conveni, implica renunciar a part de l'aprofitament urbanístic que hauríem d'entregar als 
promotors privats, i ho fan en nom de la preservació del medi natural, quan en realitat són vostès els 
màxims exponents de la destrucció del medi natural en l 'impuls que estan donant al PDU del Circuit. 
S'entrega al Consorci de la zona franca i a Building Center un sòl industrial fàcilment edificable, a 
canvi d'un sòl ubicat en un espai natural d'interès municipal que caldria protegir, per tal que mai fos 
urbanitzat. 
Per a nosaltres, la manera de fer-ho, de garantir la preservació d'aquests espais naturals, és canviant 
la seva qualificació actual de sòl d'aprofitament privat, d'ús industrial, a sòl no urbanitzable i no 
qualificant-lo de sòl qualificat com  a sistema d'equipament públic com pretén el Govern en la proposta 
actual. 
Ens preocupa també, perquè han parlat vostès d'equipament públic, que no es pretengui construir un 
equipament que no respongui a les necessitats de la ciutat. 
Recordem que vostès ja han proposat a traves del projecte del PDU amb la resta d'entitats 
impulsores, aquest museu del motor, i no voldríem que fos un excusa per ubicar-hi aquest espai amb 
la despesa que això suposarà i que realment no redundarà gens en els granollerins i granollerines . 
I per últim, ens preocupa altre cop aquest projecte, unit a d'altres, que hem anat parlant, com el Circuit 
de proves, que es planifica en el PDU, el desdoblament de la C35, el nou camp de futbol a Palou. 
Perquè tot plegat, com hem vingut denunciant des de fa temps, destrueix l'espai agrari natural més 
important de la ciutat, que és Palou. 
Per tot plegat el nostre vot serà contrari a aquesta proposta. 
Gràcies.  

Alcalde: Moltes Gràcies. No sé si Ciutadans té interès d'intervenir, no? Per part d'Esquerra 
Republicana, endavant senyora Maynou, té la paraula:  

Senyora Maynou: Gràcies. Bon vespre a tothom. 
Bé, com comentava la senyora Oliveres i com comentava el senyor Navarro, el conveni que aprovem 
avui, la modificació del POUM que s'hi vincula, no és res més que un intercanvi d'unes parcel·les 
privades, d'ús d'industrials per una parcel·la d'ús municipal. 
Nosaltres pensem que aquest conveni, que ara porten a votació, no deixa de ser una acció mínima, 
podríem dir de microcirurgia, per intentar, de fet com vostès diuen, protegir l'espai natural, tot primant 
el fet interès natural i adequar  el planejament del PDU del Circuit, amb els usos previstos per l'equip 
de Govern. 
Tot i això, des del nostre grup municipal pensem que per protegir  aquesta zona ens caldria fer algun 
pas més ferm i no precisament aquest. Pensem que fa falta una aposta més ferma per protegir la 
zona, per facilitar la protecció i la connexió d'aquests espais naturals amb la resta d'espais no 
urbanitzats que l'envolten.  Creiem que ens cal avançar cap a una defensa més ferma de la 
biodiversitat, la preservació dels espais naturals i de la massa forestals que encara resta als terrenys 
del nostre municipi. 
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En definitiva, per això i per aquesta modificació del POUM que avui aprovem, ens genera alguns 
dubtes, el nostre grup s'abstindrà. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part del PDeCAT hi ha intervenció? Sí?. Endavant senyor Sastre, 
té la paraula:  

Senyor Sastre: Gràcies senyor Alcalde. 
En el mateix sentit explicar el sentit de vot d 'aquest grup, que serà d'abstenció. 
No voldríem tampoc ser molt lapidaris amb la intervenció, o amb l'explicació, per això optem, de fet, 
per una abstenció, perquè al final, nosaltres amb aquest expedient que segurament té una connotació 
com ja han manifestat altres grups, doncs, de protecció de l'entorn, en tot cas, el que nosaltres, amb 
aquest i amb d'altres expedients, el que fan al final és, diguéssim, reordenar urbanísticament un 
determinat Sector. I quan dic urbanísticament, em refereixo a parcel·lació, a la propietat de les 
parcel·les, etc. Doncs al final això és un criteri amb un cert sentit discrecional per part de l'equip de 
govern, amb una intencionalitat en aquest cas, doncs, com es manifesta que hi ha una voluntat de 
preservar aquest entorn, en aquest bosc. 
Bé, nosaltres tampoc tenim la certesa de que amb això es pugui acabar fent, en tot cas, el que sí que 
sabem és que el nostre vot, en aquest cas, així ho hem explicat altres vegades, no és decisiu, per tant 
és un criteri que segueix l'equip de govern. Segurament, si fos decisiu, doncs, entraríem en una altra 
dinàmica a l'hora de plantejar segons temes, però en aquest cas, doncs el vot d'aquest grup serà 
d'abstenció; perquè al final com dèiem és un criteri que vol seguir l'equip de govern i nosaltres, doncs, 
tampoc tenim la certesa; en tot cas, el temps ho dirà, si al final aquest objectiu que es manifesta, 
perseguir de protecció de l'entorn amb aquesta reordenació, doncs, acaba sent reeixit.

Alcalde: Moltes gràcies. Pel grup socialista, el senyor Terrades. Endavant:   

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. 
Com no pot ser d'altra manera, nosaltres hem de fixar la posició favorable d'aquesta modificació que 
planteja la regidora d'urbanisme a l'Ajuntament; perquè mirin, dóna la casualitat que amb aquesta 
nova ordenació es guanya sòl a favor de l'espai públic de  l'Ajuntament de Granollers; es guanya 
sostre a favor de l'Ajuntament de Granollers; es garanteix que la riba de la serra es protegeix; es 
millora la voluntat de corredor biològic al Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de la ciutat, que ja 
fixava; i no es perden cessions.
Perquè escolti, les cessions de Can-Gordi Can Català, senyor Navarro, ja es van efectuar quan es va 
aprovar el Pla Parcial, o és que en pensa que Can Cabanyes va sortir del no res, doncs va sortir 
justament de les cessions urbanístiques que el Pla Parcial de Can Gordi-Can Català, que en el seu 
moment va efectuar. 
Intentant relligar amb el Pla Director Urbanístic del Circuit, doncs, deixi'm revelar el clau. El que fa el 
Pla Director Urbanístic del Circuit és justament, conjuntament amb les altres peces urbanístiques que 
hi ha a la zona, és augmentar l'espai públic de tot aquest sector de Can Cabanyes. Per tant una 
voluntat clara  de seguir mantenint el que l'Ajuntament de Granollers ja ha fet històricament. O és  creu 
que la incorporació de tot aquest espai a la xarxa natural del 2000 també va caure del cel; no, no, va 
caure  per la voluntat política d'aquest  regidor de medi ambient de l'Ajuntament, el senyor Albert 
Camps, que va aconseguir que aquest espai s'introduís en aquesta zona de protecció, de més alta 
protecció europea. I justament la geometria que explicava la regidora, és molt més favorable a la 
ubicació d'un equipament públic en aquest espai, i no en les parcel·les anteriors que eren propietat de 
l'Ajuntament, que sí em permet l'expressió col·loquial, eren com una botifarra. 
Tenim una peça més rectangular on es poden ubicar millor els equipaments públics. I fa una altra 
cosa, que des d'un punt de vista del propi paisatge urbà d'aquella  zona, és molt millor perquè relliga 
en tota l'ordenació que el Pla Director Urbanístic del Circuit fa de la recta, del Circuit que està  a l'altra 
banda de la via fèrria; per tant, des  d'un punt de vista urbanístic a nosaltres ens assembla que és 
millor col·locar totes les peces que tenen una voluntat pública, tant de  les d'equipaments, com les 
d'activitat econòmica del Pla Director que fixa el Pla d'Actuació Director Urbanístic del Circuit,  en un 
mateix sentit i creiem que aquesta és una operació urbanística  d'interès per la ciutat; i per això la 
regidora l'ha portat al Ple; i per això el grup municipal socialista li donarà suport .
Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per cloure aquest primer torn d'intervenció, té la paraula la regidora 
d'urbanisme. Endavant senyora Oliveres:  



264

Senyora Oliveres: Sí, moltes gràcies per les diverses intervencions . En principi intentaré seguir l 'ordre.
A veure, jo, m'agradaria ressaltar unes quantes coses. Algunes les ha dit el regidor Terrades.
En principi el regidor Eduard Navarro, comentava el tema del 10% de l'aprofitament urbanístic, jo he 
dit que es tracta de sol urbà consolidat, i efectivament, les cessions es van fer en el seu dia, i per tant, 
els rèdits públics i les cessions de sòl públic en el seu moment ja es van fer, i bona part d'elles les 
hem gaudit durant anys en la ciutat i concretament en aquest entorn. Per tant,  desmentiria també, dit 
això, desmentiment en principi, perquè  ha parlat  que es perd un aprofitament; no és cert, també ha 
parlat que s'entrega  sòl; no s'entrega sòl, el sòl ja té titulars, té titulars en base a la distribució que es 
va fer en el seu dia en el si del projecte de reparcel·lació del polígon, per tant, el que es fa, no és un 
canvi, en el sentit de dispensar o que hi hagin dispenses o que hi hagin pèrdues, al contrari.  
Em semblava que a la primera intervenció que he fet ressaltava tot allò que, lògicament, estem 
convençuts que és bo, però que és bo per diferents aspectes, però sobretot perquè res de que ha 
comentat està ara a debat. El que realment hi ha és un canvi del destí del sòl, un destí que ja es va 
donar en el seu dia, en el si del desenvolupament del polígon. El polígon ja és una realitat a dia d'avui, 
i estem parlant d'un polígon ben històric, el de Can Gordi-Can Català. 
També comentava que hi ha una parcel·la més favorable a l'edificabilitat que no pas unes altres, sí bé, 
hi ha la qüestió  de les pinedes que deia, si ho situeu en la geografia d'aquest territori, les tres 
parcel·les que queden a edificar no ho han estat perquè sí, diguéssim, han quedat perquè sí pendent 
d'edificar, totes tres tenen una topografia bastant complicada. No obstant això, per poc que ens 
imaginem el que és una edificació industrial, pensada per a que hi hagi activitats econòmiques en el 
seu si, o que és un equipament públic amb una vocació més representativa, tots veiem una diferència 
evident. 
Per tant, el que deia el regidor Sastre, de criteri discrecional, no és ben bé així, és a dir, tothom entén 
que una nau industrial necessita molt sòl, normalment és un sòl pla i que bàsicament es concreta amb 
una edificació bastant quadrangular, per tant, amb unes alçades, a diferència d'un equipament públic 
que pot tenir la forma molt més lliure, a l'hora de concretar-se. Per tant, reservar les cotes altes entre 
el Circuit i el polígon, a la iniciativa pública com deia, creiem que pot millorar l'impacte de l'edificació el 
dia de demà, conduir-lo de la manera més satisfactòria als interessos públics convergents , sobretot en 
relació a la voluntat, no nova, sinó històrica de preservar i vetllar per la preservació d 'aquest paisatge. 
Dient això, m'enllaçaria una mica o contestaria a la regidora d'Esquerra, en el sentit que em sembla 
que demanava una voluntat o un èmfasi més marcat, una voluntat de protecció dels espais naturals en 
general. A mi m'agradaria ressaltar que el que hem dit és, precisament, és que fem harmònic el 
planejament vigent, vigent ja a la ciutat. Per tant, estem parlant d'un Pla Especial que protegeix els 
espais naturals de la ciutat, que data de molts anys, que ja és vigent, que té aquesta voluntat 
precisament de protegir el patrimoni natural. I no només això, parlant amb responsables del 
departament de medi ambient, no és massa habitual que una ciutat tingui un Pla Especial que 
protegeixi tots els espais naturals. Sí que és més habitual amb un altre tipus de protecció, però no 
aquesta, i fins i tot, se'ls hi va haver d'insistir en què això estava aprovat perquè, bé, per part d'algun 
tècnic del departament, en aquest cas de medi ambient, doncs, se'ls hi feia, si més no, curiós. 
Per tant, la voluntat aquesta decidida de protegir el patrimoni natural i preservar el paisatge, és una 
aposta de l'Ajuntament, no d'ara, ni tan sols d'aquesta modificació. Aquesta modificació harmonitza 
precisament amb aquesta voluntat i acaba en petites discordances del planejament, ja vigent a dia 
d'avui, per fer més efectiu aquest objectiu ben perseguit que és el de vetllar per la preservació 
d'aquests entorns. 
Per tant, jo el que diria, bàsicament és això.
I sense allargar-me massa, també m'agradaria subratllar que hi ha una anàlisi territorial, que ha 
integrat, o a volgut integrar, i aquí la feina dels tècnics municipals, tant de diferents serveis, la 
component urbanística, i també, i molt,  sobretot la component mediambiental, també amb una visió, a 
llarg termini dels canvis que es poden produir en aquest entorn, i precisament per això deia que hi ha 
aquesta oportunitat estratègica assolint com a públics aquests sòls, poder conduir de la millor manera 
el desenvolupament que pugui seguir en l'aprovació ja feta en el seu dia, desembre 2015, per part de 
diferents administracions del Pla Director Urbanístic del Circuit , el qual, vosaltres al·ludiu. 
Per tant hi ha una franja de sòl públic que d'aquest canvi de destí, aquesta transmissió de parcel·les 
entre els promotors de la modificació i l 'Ajuntament, doncs, queda ben situada amb un àmbit ben clau i 
que preserva la cota alta, per tant, més visible i més estratègica per totes les consideracions 
mediambientals a la iniciativa de reserva, iniciativa pública, per tant, una manera que em sembla molt 
lògica i ben evident de preservar l'interès públic i el paisatge en aquesta topografia accidentada, com 
deia la part alta.  

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim un segon torn, si vol intervenir el senyor Navarro té la paraula per part 
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de la CUP. Endavant: 

Senyor Navarro: Bé, jo voldria emfatitzar dues coses:  En primer lloc, el dubte dels tres grups que hem 
intervingut, malgrat som molt dispers ideològicament, tothom ho sap, hem coincidit en els dubtes que 
ens planteja l'acció del Govern. 
Jo voldria afegir un altre element i crec que és important tenir-ho en compte. Per a nosaltres preservar 
el Medi, preservar-lo tal i com vostès, és cert que han fet en algunes actuacions, no vol dir posar més 
carreteres, no vol dir posar més totxo, no vol dir posar més cotxes, i això en projectes com el del PDU, 
com aquestes petites actuacions que fan, com amb el camp de futbol de Palau, és el que estan fent, 
per tant, no igualin preservar el Medi a posar-hi més totxo, més infraestructures, més cotxes, etc, etc. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans vol intervenir? per  part d'Esquerra? tampoc, 
per part del PDeCAT? senyor Sastre té la paraula:

Senyor Sastre: Només per matisar o precisar quan jo he parlat de discrecionalitat. És evident que hi 
ha d'haver una funció pragmàtica i la regidora, doncs,  l'explicava bé, en  quan doncs quina és la 
distribució en aquest cas d'una parcel·la per una optimització per un determinat sòl. 
Jo quan parlava de discrecionalitat em referia al fet doncs de que, per exemple, si no hi hagués hagut 
la voluntat de fer-ho, aquest expedient no el tindríem avui sobre la taula, només em referia a això, és a 
dir,  l'urbanisme gaire bé per definició té un grau de discrecionalitat dintre, evidentment, d'uns 
paràmetres lògicament, potser més elevat que altres aspectes, jo em referia a aquest aspecte. 
És un expedient que hi ha una voluntat de portar-lo a terme, en aquest cas, entre més d'una part  
perquè hi ha aquesta redistribució, i quan parlava de discrecionalitat feia referència a aquest aspecte .

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades, pel grup municipal socialista, si? Endavant:

Senyor Terrades:  Molt breument. 
És veritat que en totes les actuacions hi ha un component de discrecionalitat, comptem i és 
d'oportunitat, i l'oportunitat hi és en el moment en què hi ha uns propietaris privats que proposen 
aquest intercanvi i l'oportunitat bàsicament la dóna el Pla Director Urbanístic del Circuit en l'ordenació  
de la recta del Circuit, així  ens entenem tots, i la continuïtat que permet fer tot aquest entorn.
I finalment, nosaltres el que no subscriguem, senyor Navarro, és la política d'eslògans que vostè a 
vegades ens ha reiterat i que la seva segona intervenció també ho ha fet. Com a mínim hem millorat, 
amb la política d'eslògans, perquè ja hi hem passat de la definició d'un estadi de futbol a Palou, al 
camp de futbol a Palau, que és justament el que és, un camp de futbol.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per cloure el debat té la paraula la regidora d'urbanisme. Endavant:

Senyora Oliveres: Sí, moltes gràcies. Ben breument. 
Jo, m'agradaria cloure aquest torn d'intervencions ressaltant en el que em sembla que he expressat el 
primer torn de paraules. 
I és que el sòl públic creix amb més de 10.000 metres quadrats. Per tant, el sòl d'equipaments públics 
perquè el dia que es decideixi que és fa en aquest sòl d'equipaments públics, doncs, els ciutadans de 
Granollers en puguin gaudir. Creix amb 10.000 metres quadrats. 
El sostre privat es redueix. Es redueix la superfície de sòl privat;  i no es canvia cap paràmetre, cap 
dels paràmetres  urbanístics que regien en les parcel·les diguéssim d 'origen. 
Per tant, el canvi és molt clar, és molt fàcilment contrastable en la modificació, i per tant, la 
discrecionalitat, que lògicament existeix com l'oportunitat, en la reordenació urbanística i en la 
tramitació planejament, jo crec que aquí és, en tot cas, objectivable i  és  molt nítidament expressada 
pels objectius que dèiem. 
Per tant, ressaltar això, la ciutat  d'alguna manera incrementa el sòl d'equipaments públics en el 
polígon de Can Gordi-Can Català. Ho fa millorant el grau de protecció, o en tot cas la protecció 
efectiva de dos zones que en el seu dia van ser protegides, dos zones  dels boscos de Can Gordi-Can 
Català. 
I respecte algunes consideracions que s'han fet respecte al Pla Director del Circuit i aprovat el 
desembre de 2015, com deia, i altres actuacions , jo ressaltaria  que el que portem avui al Ple és 
l'aprovació inicial d'aquesta modificació, que és ben puntual, efectivament, només té tres  parcel·les 
de sòl, regular aquestes tres parcel·les de sòl que sumen aquestes 4 hectàrees que deia, i per tant,  si 
bé és ben interessant el debat que apuntava el regidor de la CUP, crec que també deia, en aquest cas 
jo mateixa, que el voler promoure aquesta modificació, més enllà de que és una proposta iniciativa 
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privada, també ve d'aquest anàlisi territorial de tot allò que ha anat passant aquest sector, convençuts 
que aquest moviment és el més interessant per defensar els interessos públics i que incrementa el sòl 
públic en aquesta proporció que us manifestava, sense més.  

Alcalde: Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. 

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13) i C's 
(2), 2 vots en contra del Grup Municipal de CpG-CUP-PA (2) i 6  abstencions dels Grups Municipals 
del PDeCAT (4), ERC-AG-AM (2)
 
Alcalde: Seguim amb l'Àrea de Territori i Ciutat. El punt número 8 proposa aprovar inicialment la 
modificació puntual d'un article, el 213 de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbana 
Municipal. Senyora secretària endavant:

8888).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLEAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLEAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLEAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE    213213213213    DE LES NORMESDE LES NORMESDE LES NORMESDE LES NORMES    
URBANÍSTIQUES DEL POUMURBANÍSTIQUES DEL POUMURBANÍSTIQUES DEL POUMURBANÍSTIQUES DEL POUM ....

1111.... Es presenta per a la seva aprovació inicial la modificació puntual de l’article 213 de les Normes 
Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus 4A, d’edificació 
industrial, l’àmbit de la qual es circumscriu a les zones qualificades pel POUM de: Zona industrial 
d’edificació aïlla (clau 4A).

Aquest modificació puntual té per objecte adequar la redacció de l’article 213 de les Normes 
Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers a les previsions d’implantació 
de “naus niu” a les claus 4A1 i 4A2, d’acord amb la modificació puntual del POUM referida als articles 
210, 212, 213, 216 i 217, del terme municipal de Granollers, aprovada definitivament per la Comissió 
territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 6 de novembre de 2014 (DOGC núm. 6778 del 
29/12/2014).

2222.... Analitzat el document, conté la documentació prevista a l’article 59.1 del TRLUC, consistent en una 
memòria que determina l’àmbit, objecte, justificació i descripció de la proposta .

3333....    El 14 de juliol de 2017 la Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha redactat la memòria de la 
modificació puntual de l’article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a 
les condicions d’ús en les claus 4A, d’edificació industrial. 

4444.... El 17 de juliol de 2017 la tècnica d'assessorament jurídic de l'Àrea de Territori i Ciutat a informat 
favorablement la modificació puntual proposada.

5555....    Correspon al Ple Municipal l’aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 213 de les 
Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus 4A, 
d’edificació industrial, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui 
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació .

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

IIII....    L’article 97 del TRLUC, disposa que les propostes de modificació d’una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents . 

IIIIIIII.... L'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 
52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) atribueix la competència per a la aprovació inicial del 
planejament general al Ple de l’Ajuntament, en concordança amb l’article 85.1 del TRLUC.

IIIIIIIIIIII.... L’article 85.4 del TRLUC disposa que el plans d’ordenació urbanística municipal, un cop se n’ha 
acordat l’aprovació inicial s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. Cal donar 
publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública . 

D’acord amb la Disposició Addicional Desena del TRLUC, els terminis per a la tramitació i la resolució 
definitiva de les figures de planejament urbanístic establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en 
cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.

IVIVIVIV.... L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública del POUM 
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s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llur competències sectorials .

VVVV.... La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal bé regulada a 
l’article 59 del TRLUC.

VIIVIIVIIVII.... L’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’article 213 de les Normes Urbanístiques del 
POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus 4A, d’edificació industrial, a 
l’empara de l’article 101.3del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 
(TRLUC).
SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública, de la modificació puntual de l’article 213 
de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, durant el termini d’un mes, que s’haurà de 
convocar mitjançant edictes que caldrà inserir al Butlletí oficial de la Província i pel que fa a la premsa 
periòdica, en un dels diaris de més divulgació de la premsa periòdica , al Tauler d’Anuncis i a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Granollers (http://www.granollers.cat). Durant el període d’informació pública 
podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.

Si el termini d’informació pública coincideix total o parcialment amb el mes d’agost, tindrà una durada 
de dos mesos. 

Alcalde: Moltes gràcies. En farà de nou la presentació la regidora d'urbanisme. Senyora Oliveres té la 
paraula. Endavant:  

Senyora Oliveres: Sí, gràcies alcalde, molt bona nit de nou.
La modificació puntual que anunciava la senyora secretària segueix sent una modificació  ben puntual. 

Si l'anterior tenia per objecte ordenar o regular  en aquest canvi de destí del sòl que dèiem, 4 
hectàrees,  "tres coma i pico" hectàrees de sòl, aquesta en canvia un únic article de l'articulat de la 
normativa urbanística del POUM vigent a  Granollers, i per tant, és una modificació puntual, molt 
puntual. 
Dit això, dir que l'abast no esperem que sigui puntual, i en el fons  és un objectiu, el d'aquesta 
modificació, que és també consonant i concordant amb moviments que ja ha fet l'Ajuntament de 
Granollers, concretament l'any 2014, aprovant una modificació de planejament puntual també de 
diversos articles, em sembla que en aquell cas eren, cinc o sis,  que ja el que pretenia era incrementar 
la competitivitat de les àrees de l'activitat econòmica de la ciutat, millorar la flexibilitat i acompanyar 
l'activitat industrial en un moment en què la crisis irrompia amb moltíssima força a la ciutat, i 
lògicament també, en els si dels  polígons i del les persones que tiren endavant activitats ben diverses 
en els polígons industrials de la ciutat . 
Per tant, si en el 2014 es va fer una modificació en la què es va permetre que en les naus es pogués 
desenvolupar més d'una activitat, atenent que la crisis també transformava les necessitats de 
superfície i implicava la necessitat, en molts casos, de reduir el sòl ocupat per diversos qüestions, 
però sobretot, també pel canvi  de perfil de l'activitat però també per qüestions econòmiques ben 
clares i lògiques. 
La modificació que presentem ara al Ple, també a l'aprovació inicial, el que fa és corregir o acabar de 
donar aquest sentit en aquella modificació. 
El què es pretén, lògicament, és trencar amb la idea d'una nau, només una activitat, es fa i es feia en 
les claus, al 2014 de zona industrial aïllada, per tant les 4A, que és en el mateix àmbit d'actuació 
d'aquesta nova modificació. I si aquella modificació va permetre que en una sola nau es poguessin 
desenvolupar més activitats, ara l'únic que fa aquesta modificació és admetre que aquestes activitats 
de més, que es fan, es puguin fer en el cas  d'activitats comercials i industrials , amb el règim de divisió 
horitzontal que permet més autonomia i més independència en el desenvolupament d'aquestes 
activitats. Per tant, és una modificació que conclou, o en tot cas, continua la mateixa vocació de 
l'equip de Govern ja expressada en aquella modificació el 2014, d'acompanyar i fomentar l'activitat 
industrial, de fer més dinàmics els polígons industrials, de fer-los més competitius,  més flexible a la 
normativa, en aquest sentit per acompanyar precisament el motor econòmic,  un dels motors 



268

econòmics de la ciutat que, lògicament, són les seves àrees de desenvolupament econòmic i 
d'activitat econòmica, i per tant, fer més dinàmics i més competitius. No en ells mateixos sinó també 
amb una visió àmplia del territori, lògicament, les ciutats i els polígons competeixen entre ells i en 
funció de les seves característiques, doncs, són més capaços i més robustos per a atreure l'activitat 
econòmica, doncs, fer-los més competitius com deia. 
En principi l'objecte d'aquesta modificació, per tant, és allò que va quedar pendent que, en tot cas, 
eren admetre la divisió horitzontal pel cas de que les dos o més d 'una activitat, que es desenvolupen a 
la nau siguin de caràcter comercial o d'oficines, doncs, es pugui fer  amb una escriptura de divisió 
horitzontal que permeti aquesta major flexibilitat, i que per tant, els nous emprenedors es puguin 
domiciliar fiscalment en aquesta adreça. Bé, a tots els efectes, doncs, l'activitat es pugui desenvolupar 
de manera plena pels dos o els tres emprenedors. 
Per tant, sense més, deixaria aquí la presentació i en tot cas en el torn de debat, doncs, prosseguim. 
Moltes gràcies.
  
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també hi ha anunciades intervencions, per part de la CUP, senyor 
Navarro té la paraula. Endavant:

Senyor Navarro: Bé, aquesta modificació per a nosaltres suposa que els usos admesos en els 
polígons es mantenen però a la vegada l'ús comercial i d'oficines s'estén en cada una de les entitats 
que, com ha explicat la regidora, s'amplien ara amb  la divisió horitzontal . 
Entenem que la mesura que proposa el Govern obre les portes a la implantació en els polígons a 
noves superfícies comercials, outlets, fast food, basars,  establiments d'oci comercials, etcètera, en els 
polígons industrials, amb una càrrega mediambiental molt forta donat tot el tema de la mobilitat. 
Pensem que els espais industrials a la ciutat estan molt allunyats. Hem parlat algun cop en aquest Ple 
de la ciutat extensa i que ubicar negocis d'aquest tipus generarà una mobilitat molt més gran, uns 
problemes molt més greus, que de fet, no es planteja en aquesta modificació l'estudi de la mobilitat 
generada, i per tant, ens vindran a aquests problemes d'una manera molt més gran i és un tema que 
hem vingut parlant ja fa temps. Ens preocupa molt, i que clar això ha d'anar afegit a la pràctica 
inexistència de comunicació en transport públic en els polígons industrials i el centre de la ciutat, amb 
la qual cosa l'ús del vehicle privat augmentaria, i per tant, això tindria unes implicacions molt negatives 
per la ciutat. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans vol intervenir? no? per part d'Esquerra 
Republicana? no? per part del PDeCAT- Demòcrates? Sí? Endavant senyor Vila, té la paraula:  

Senyor Vila: Tant en l'anterior punt com en l'actual ens posem davant d'aprovacions inicials, i per tant, 
ni la posició anterior ni l 'actual és definitiva. 
Així com en l'anterior punt teníem certs dubtes, i per això ens hem abstingut, en aquest punt la veritat 
és que la proposicions ens dringa bé, i ens dringa bé, i per això votarem  favorablement perquè 
realment creiem que l'urbanisme mirant al futur s'ha d'adaptar a les necessitats de l'activitat, i per tant, 
creiem que aquesta proposta ho fa. Facilita l'activitat, facilita l'aprofitament i les activitats econòmiques 
que potser és complicat que s'ubiquin en el centre, i en canvi en aquests espais  poden trobar el seu 
lloc. 
Això no vol dir que, evidentment, com que és una aprovació inicial,  en el tràmit d'al·legacions si 
trobéssim alguna cosa la poguéssim al·legar. Com és possible que en el cas anterior també ho féssim, 
no? I una mica en els dos casos potser demanaria que aquests temes els païssin una mica més, 
perquè a vegades ens intentem posicionar amb una cosa que hem rebut fa poc temps, nosaltres 
també com a grup municipal, interlocutem amb sectors econòmics i socials i a vegades la posició 
definitiva la tindrem després, però home, potser la nostra posició s'assemblaria més a la definitiva si 
això ho haguéssim comentat  una mica abans. 
I lligat també amb aquest prec, també demanar que el païm una mica més, però no tant com en el cas 
de la modificació de les normes urbanístiques de l'aparcament. La senyora regidora, ja sap, de què ho 
comenten. En aquest cas hi ha unes al·legacions que fa un any i mig que, en aquest cas la posició 
política, creiem que ja està orientada i que només caldria concretar.

Alcalde: Moltes gràcies. Si el grup socialista vol intervenir? no? En tot cas, té la paraula la regidora 
d'urbanisme per fer la rèplica en el primer torn.  

Senyora Oliveres: Bé, en relació a les consideracions que feia el regidor Navarro, de la CRIDA per 
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Granollers CUP,  a veure,  clar, el  polígon ja existeix, el polígon ja existent, per tant, estem prenent 
una mesura d'incentivació del dinamisme de les activitats que també ja existeixen regulades en el 
planejament, i respecte les quals no fem cap canvi, i per tant, les consideracions sobre la mobilitat o 
l'estudi de mobilitat generada o el document, al·ludeix, en principi a que és una modificació ben 
puntual, que en el fons no admet més intensitat d'usos, atès que l'únic que permet, és més flexibilitat 
en la manera en què aquests usos desenvoluparan, però per tant, no hi ha usos nous, no estem 
parlant de noves edificacions, per tant, tampoc de nous impactes, i per tant, em sembla que la 
consideració a la qüestió o al factor mediambiental, en tot cas, que sempre és ben pertinent, 
lògicament, en el conduir de la ciutat i  del desenvolupament de l'activitat dels polígons, aquí no seria 
estrictament rellevant perquè el que es fa és aquesta modificació puntual que permet major flexibilitat 
a la regulació per potenciar i acompanyar l'activitat econòmica en els sectors i les àrees d'activitat 
econòmica ja existents. 
Bé, aquesta apreciació, ressaltar també que efectivament estem en l'aprovació inicial del document, 
per tant, tindrem ocasió de parlar-ne i d'estendre'ns en  totes aquestes consideracions i de poder, 
lògicament, escoltar tot allò que ens pugueu doncs traslladar en el tràmit, en els successius d'uns 
passos de la tramitació urbanística. En tot cas, el que sí és això, és a dir, es feien algunes 
consideracions de caràcter molt general que em porten a  expressar només o afirmar una cosa molt de 
claredat, la ciutat s'organitza i organitza el territori perquè puguin esdevenir -se els usos més habituals, 
dels que fins ara hem imaginat, els que fins ara hem fet i segurament hauríem de també poder 
organitzar la ciutat perquè es puguin aconduir els usos futurs, però, per tant, l'evitar la residencial i 
l'industrial, som diguéssim, usos ben habituals que estan ja d'alguna manera ben presents en el 
territori i en el si dels quals sí que s'hi ha de poder desenvolupar tanta activitat com sigui possible, 
atenent a la normativa i atenent, diguéssim a tots aquells elements que hem de corregir i aconduir, 
doncs, amb correcció tots els processos  que s'hi produeixin. Però vaja, les ones d'activitat econòmica 
les tenim per això, és important, diguéssim, que  siguin fortes, robustes pel que dèiem, competitives, i 
que la gent, i que els empresaris, i  els emprenedors, i tothom qui vulgui doncs desenvolupar una 
activitat ho tingui tan fàcil com sigui possible, atenent sempre  doncs el marc jurídic que regula totes 
les activitats i que sempre és més complexe, de la millor manera. 
Per tant, en tot cas ressaltar, això, que és una modificació que el que vol és acompanyar a 
l'emprenedoria, fomentar els polígons, que no hi ha nous impactes atès que tot allò que s'esdevé als 
polígons, aquesta modificació no  introdueix cap novetat més enllà que aquesta de flexibilització, de 
major  flexibilitat com dèiem  en la regulació . 
Per tant, això, donar la benvinguda en aquestes consideracions que també feia el regidor Vila, en 
relació a la possibilitat de seguir parlant i, també que lògicament, en un moment que encara ara i el 
2014 a l'Ajuntament ja va regular i va promoure i aprovar en aquell cas, definitivament, ja una 
modificació en aquest mateix sentit, i ho feia perquè la crisis doncs feia estralls , malauradament,  en el 
si dels polígons, però arreu també a les famílies, etc, no hem deixat aquella situació, per bé que estem 
en un altre moment, estem allà, seguint amb moltes  incerteses en l'horitzó, i en tot cas, cal com mai, 
promoure l'activitat econòmica. Per tant, aquesta és una mesura que entenem que va clarament en 
aquesta direcció i sense estendrem més, agrair les intervencions i  deixar-ho aquí.

Alcalde:Alcalde: No sé si vol intervenir senyor Navararo? Endavant senyor Navarro:  

Senyor Navarro: Una petita puntualització. A veure, el que ens preocupa és que els polígons 
s'acabessin convertint en el que és el Ramassar, en el sentit que això té una implicació de mobilitat 
molt més gran. 
Ens preocupa també que els polígons estiguin mig buits, i en aquest sentit creiem que el tema de la 
industrialització algun cop ha sortit, i és important. Ara bé, si omplim els polígons en aquestes 
activitats i es convertissin, donat que aquesta modificació ho facilita, en el model Ramassar, 
aleshores, la mobilitat que hi hauria en augment i aquest model que et comentava, per a mi seria molt 
excessiu. 
Si hi ha unes limitacions que la normativa ens permeti, doncs, que això no anirà enllà, doncs, 
endavant, però ara  mateix per nosaltres, la nostra visió, és que això podria portar cap a aquest model, 
això és el que ens preocupa.  

Alcalde: Alguna altra intervenció? no?. No sé si Ciutadans vol intervenir? no? Senyora Oliveres:  

Senyora Oliveres: Disculpa, perquè és veritat, has fet una consideració en relació a tot aquest 
desenvolupament.
Clar, jo en relació això i els usos comercials que t'he dit que, clar, la modificació puntual que avui 
sotmetem a consideració al Ple  no altera per res els usos que es poden fer, ni modifiquen, ni 
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introdueix la possibilitat de,  però sent així, també m'agradaria dir que pel que fa als usos comercials, 
en aquests moments, la llei autonòmica vigent, la llei em sembla 1/2009 d'Ordenació d'equipaments 
comercials, que el que fa és situar la potestat de la possibilitat d'implantació de segons quins usos, 
galeries grans superfícies comercials etc. Completament la situa en l'àmbit de la legislació sectorial, 
però també en mans del Departament de Comerç de la Generalitat, amb la qual, els municipis ben 
sovint aquí ens trobem excessivament coixos per a conduir com creiem que hauríem de fer des del 
món local, doncs certs processos que, efectivament, es produeixen en les ciutats, com fenòmens com 
el que deies d'una certa terciarització acompanyada de molts aspectes; però més a més, que ens fa 
reivindicar molt clarament que entenem que això és una qüestió que  no està ben resolta en aquests 
moments en la legislació, doncs, que en tenim  i que ens hem donat entre tots perquè  deixa massa 
lluny de l'abast dels municipis tot una sèrie d'aspectes que, tradicional i  històricament, estaven de la 
mà de l'ordenació del territori i que és bo que sigui així, perquè si no, efectivament, es produeix una 
sèrie de circumstàncies, però en tot cas, la regulació dels equipaments comercials, per tant, grans 
superfícies comercials sobretot doncs està en mans de la Generalitat, per  raó d'aquesta llei que et 
comentava. 
En principi aquesta  modificació no ha d'induir ni indueix necessàriament aquest tipus de fenòmens 
que deies, en tot cas, el vetllarem amb la mateixa preocupació que vosaltres, perquè lògicament hi ha 
aspectes que, en tot cas, no sempre es poden controlar des de  la pròpia ciutat però que ens atenen i 
ens preocupen i, en tot cas, doncs els  seguim i, per tant,  sobretot puntualitzar això,  la modificació 
parla d'intensificar la possibilitat  d'aquesta major autonomia pel que fa als usos comercials i 
d'oficines, però ni està admeten més ús comercial ni d'oficines, ni està introduint noves consideracions 
en relació aquests usos que ja estan admesos històricament en els polígons i no només per les claus 
4A, sinó amb la majoria de claus industrials que abasten el sòl industrial total de la ciutat .

Alcalde:Alcalde: En tot cas, com explica la regidora, el que es fa en aquest aspecte és  seguir amb 
una línia ideològica que el 2014 va ser debatuda ja en aquest plenari, que va ser la  necessitat de 
flexibilitzar l'ordenació urbanística dels polígons industrials per poder respondre positivament a reptes 
que se'ns plantegen, que és la rapidesa en prendre decisions i la flexibilitat , i valgui la redundància, de 
la mateixa ordenació per adaptar-se a les noves necessitats que van sortint, sorgint a les empreses. 
Aquesta decisió del 2014 ha servit per salvar algunes implantacions industrials de la nostra ciutat, 
importants. Ha servit per captar inversions. I el que proposa, el que proposem, és seguir amb aquesta 
línia de trobar l'espai perquè cada activitat econòmica tingui, trobi el lloc millor per desenvolupar-se. 
Estem parlant de zona industrial que té les limitacions que té pel que fa a usos, com molt bé ha 
explicat la regidora.  

S'aprova per majoria absoluta amb 19 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13), del 
PDeCAT (4) i de C'S (2). 2 vots en contra del Grup Municipal CpG-CUP-PA (2 ) , i 2 abstencions 
d'ERC-AG-AM (2).
 

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

Alcalde: Passem al punt número 9. En el que s'aprova, es proposa l'aprovació del Reglament 
municipal de prestacions econòmiques d'urgència social. Endavant:  

9999).-).-).-).-APROVAR EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIAAPROVAR EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIAAPROVAR EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIAAPROVAR EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA    
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

Actualment els serveis socials municipals són el primer nivell d 'atenció per atendre les problemàtiques 
socials de la població de Granollers .

El present reglament dóna compliment als principis que, en funció de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de règim jurídic del sector públic, han d’imperar en la relació entre l’administració i la ciutadania en 
matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència 
dels serveis públics; particularment en un àmbit tan sensible com és el de l’atenció a les persones en 
situació de vulnerabilitat i exclusió social .

L'Ajuntament de Granollers està compromès amb els suport a persones i famílies en situació de 
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vulnerabilitat i el present instrument és un element de regulació jurídica propi i municipal que organitza 
gran part de les polítiques socials de protecció als més desfavorits de la ciutat .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (en 
endavant LRSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Regim Local en 
el seu article 25.2 apartat K, es contemplava la prestació de serveis socials, serveis de promoció i 
serveis de reinserció. Així la LRSAL defineix com a competència pròpia dels municipis en el seu article  
25.2.e «l'avaluació i informació de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc 
d'exclusió social reinserció . Així, la LRSAL defineix com a competència pròpia dels municipis en el seu  
article 25.2.e “l'avaluació i informació de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació 
o risc d'exclusió social”. 

El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions 
econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials (en endavant 
LSSC) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.

L'article 20 de la LSSC descriu les diferents prestacions del sistema públic de serveis socials que 
poden ser de servei, tecnològiques i econòmiques. Aquestes ultimes, es poden atorgar d'acord a 
l'article 22.2 de la mateixa LSSC amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o d'urgència 
social. 

Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui d 'aplicació, entre la qual 
fem esment del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011, i la Llei 18/2007 d'Habitatge.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar el Reglament de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social, d'acord al document 
que s'adjunta a aquest acord.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre a informació pública l'esmentat Reglament per un període de trenta dies hàbils, 
mitjançant la publicació de l'acord en el BOPB i al tauler d'anuncis de la corporació als efectes que les 
persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si 
transcorregut aquest termini no s'ha formulat cap suggeriment o al·legació es considerarà aprovat 
definitivament.  

Alcalde:Moltes gràcies. En farà la presentació la regidora de Serveis Socials, senyora Maria del Mar 
Sánchez, té la paraula. Endavant: 

Senyora Sánchez: Gràcies Alcalde. Bona nit a tothom. 
Actualment el Servei Socials Municipals, som el primer nivell d'atenció per atendre a les 
problemàtiques socials de la població de Granollers. Des de l'any 2008, els efectes de la crisi 
econòmica han estat devastadors, l'augment de l'atur i, per tant, la disminució dels ingressos de 
persones i famílies, han originat un augment de situacions de necessitat i fragilitat que es tradueixen 
en un augment de la demanda dels nostres professionals. La importància de garantir el mínim de 
suficiència en matèria de recursos, igualtat d'oportunitats, en un sentit ampli i extensiu d'aquest 
principi, motiva que les prestacions regulades del present Reglament, no es desvinculin del projecte o 
pla de treball individual i familiar de la persona perceptora de la prestació, amb l'objectiu d'assolir una 
política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius, inclogui la necessària articulació de 
recursos en funció de les necessitats de la família, per així incidir en les causes originàries de la 
situació i aportar solucions estructurals coordinades amb la resta d 'administracions. 
El present Reglament dóna compliment als principis que en funció de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre 
del Règim Jurídic del Sector Públic. Han d'imperar en la relació entre l'Administració i la ciutadania en 
matèria d'objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència 
dels serveis públics. Particularment en un àmbit tant sensible com és el de l'atenció a les persones en 
situació de vulnerabilitat i exclusió social . 
L'Ajuntament de Granollers està compromès en el suport a persones i famílies en situació de 
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vulnerabilitat i el present instrument és un element de regulació jurídica, propi i municipal, que 
organitza gran part de les polítiques socials , de protecció als més desfavorits de la ciutat. 
L'actuació en aquest sector de la població, es deveu un element cabdal per la cohesió social, i per tal 
de garantir noves oportunitats per a persones que d'altra forma tindrien un risc molt elevat de ser 
expulsades del sistema. 
L'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic, és la part més important en el present 
Reglament, el qual pretén objectivar, sempre que sigui possible, l'atorgament de les prestacions. No 
obstant això, i atès a la particularitat de les polítiques socials locals en matèria de prestacions de 
caràcter econòmic, com a darrera cobertura del sistema de protecció social, s'hi preveu l'element 
discrecional, o facultatiu del personal tècnic de referència dels serveis bàsics d'atenció social, que de 
forma fonamentada podran proposar l'atorgament de prestacions en determinats casos on no 
concorrin la integritat dels requisits d 'accés. 
El motiu no és altre, que la imperiosa necessitat de combinar l'exigència de la regulació amb la 
flexibilitat que eximeix l'atenció a situacions d'alta exclusió social, on es presenten uns nivells de 
compliment de formalitats i requisits legals inferior a altres àmbits de l'actuació pública i 
administrativa.
En aquest sentit, aquest Reglament regularà l'atorgament de prestacions de caràcter econòmic quan 
s'assoleixi el compliment dels indicadors de baremació social i econòmics de les persones 
perceptores, objectivant d'aquesta manera la concessió en base els principis d 'igualtat, transparència i 
imparcialitat del dret públic, i en segon lloc, també es contempla la concessió excepcional, a discreció 
del professional, per a determinades situacions on no es compleixi un o més dels requisits de 
sensibilitat, que pot incloure el compliment de plans de treballs educatiu, o no s'assoleix la puntuació 
global necessària per l'accessibilitat a aquest dret. 
Les necessitats socials que acompanyen al nou marc social i econòmic canviant, i l'heterogeneïtat de 
la ciutadania potencialment vulnerable en termes socials i d'inclusió, justifiquen aquesta segona 
modalitat de concessió, en base a la necessària flexibilitat que acompanya la tensió a les situacions 
de risc i vulnerabilitat social . 
Estem convençuts que l'aprovació de present Reglament de prestacions econòmiques d'urgència 
social, serà una eina de gran utilitat pels equips d'atenció social de primària, ja que orientarà les 
actuacions i decisions en matèria d'atorgament d'ajuts econòmics i objectivarà les decisions en criteris 
de transparència i igualtat. 
Bé, per finalitzar vull agrair a tothom que ha participat en el procés d'elaboració d'aquest Reglament, 
totes les  seves reflexions i aportacions, i molt especialment la feina realitzada pel cap de Serveis 
Socials, Jordi Ponce, i la jurista de l'àrea, Georgina de Andrés. Han estat moltes les hores que han 
dedicat a aquest Reglament. 
Moltes gràcies.

 Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que també hi ha anunciades intervencions, no sé si  per part de la 
CUP? no? per part d'Esquerra Republicana? Endavant, en senyor el Homrani té la paraula, endavant:  

Senyor el Homrani: Bé, creiem que per començar hem de fer un petit històric, que també ens ajudarà a 
situar-nos una miqueta el que estem aprovant. 
El que estem aprovant és un Reglament que parteix d'un model, del reglament tipus, que va ser 
aprovat per la Diputació de Barcelona el 2010, i que  va ser actualitzat el maig del 2016. És important 
perquè ens ajuda a entendre una miqueta què estem discutint. 
Com sap la regidora, el nostre grup ha presentat diverses esmenes al Reglament, algunes han sigut 
acceptades i altres no han sigut acceptades.  
Em centraré en dos aspectes bàsics perquè jo crec que expliquen una miqueta  el nostre 
posicionament. 
Vam demanar que entorn del que es regulava,  el que regula el reglament entorn dels ajuts als 
subministraments bàsics, s'eliminés que el fet de la seva concessió estigués vinculat a la garantia de 
continuïtat del pagament. I ho vam demanar perquè, fins i tot en el Reglament tipus de la Diputació de 
Barcelona no està contemplada aquesta limitació. Se'ns va contestar que no es volia eliminar perquè 
es considerava positiu i es considerava negatiu entrant la lògica de pagaments continus . 
Jo crec i creiem nosaltres que sent un Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social, 
aquesta valoració ha de ser posterior no prèvia en el Reglament, no ens n'hem sortit. El que sí que ens 
n'hem sortit, i agraïm la voluntat que ha tingut el consistori,  el Govern local, ha sigut en els «tempos» 
de tramitació dels ajuts, perquè és clar, analitzem, estem aprovant un Reglament municipal de 
prestacions econòmiques d'urgència social, és clar, en els procediments d'urgència el que vam 
demanar, és limitar el temps a quatre dies, el màxim per concedir l'ajut, ja que, el que situa el 
Reglament és amb la major celeritat possible, i això no dóna garanties als més vulnerables que tenim 
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a la nostra societat, que el que necessita són garanties  que els hi puguin donar suport. 
I en els procediments ordinaris,  dintre d'un àmbit del reglament municipal de prestacions 
econòmiques d'urgència social, el que ens trobàvem és que si fèiem una suma de «tempos» ens 
podíem anar que una prestació econòmica d'urgència social es pogués anar a nou mesos. Clar, a 
nosaltres ens va sobtar. Nou mesos, que vol dir nou mesos? Hem aconseguit que els tres mesos que 
es podien allargar sis mesos, els passéssim a un mes, i hem pogut recordar al final, que tot aquest 
temps acabés reduït a tres mesos i deu dies. Entenem, i sempre hem entès i sempre entendrem que la 
voluntat, aquest és, el temps, el període màxim, i que la voluntat és tramitar-ho al més ràpid possible, 
però sí que pensem que en els Reglaments, quan  mostrin màximes garanties, als ciutadans i 
ciutadanes que, per desgràcia, són els més vulnerables, que estan en situacions de vulnerabilitat, 
quantes més garanties millor. I en aquest sentit pensem que hem aconseguit un tema raonable.  
Igualment creiem que haguéssim pogut esforçar-nos més. Però més enllà d'això, que era un dels 
aspectes que ens ha preocupat i que és un dels aspectes que hem pogut anar solucionant, el nostre 
vot serà afirmatiu, però sí que considerem que podríem haver arribat una miqueta més enllà amb les 
qüestions de terminis, i  encara no acabem d'entendre la lògica per la qual  les ajudes als 
subministraments bàsiques ja venen topades, per aquesta garantia de continuïtat, quan estem parlant 
d'ajudes econòmiques d'urgència social. Pensem que és un caràcter previ i especialment en temes de 
pobresa energètica i de subministraments bàsics, que no feia falta situar. 
Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha intervenció per part del PDeCAT? Endavant:  

Senyor Sastre: En tot cas, sense entrar tant al detall com ha fet el regidor El Homrani, explicar també 
el sentit de vot d'aquest grup, que serà favorable a aquest Reglament. 
I en la línia del que deia la regidora, sí que també agrair perquè en el marc de la informativa, doncs, el 
Jordi Ponce, va estar explicant doncs aquesta part tècnica d'aquest Reglament. 
Un Reglament que moltes vegades doncs produeix  aquest sabor agredolç, i m'explico, perquè, és a 
dir, per una banda s'avança i abans parlàvem de discrecionalitat, en aquest cas, doncs també ho 
podem fer, o d'arbitrarietat, és a dir, sí que és veritat que s'elimina  una part subjectiva a l'hora doncs 
de què se s'adjudiquin o es concretin alguns d'aquests d'ajuts  socials.  Això va bé, per què?, doncs, 
ens permet, diguéssim, homogeneïtzar i no està en funció doncs de quina tècnica és el que fa la 
valoració, o no, per tant, té un sentit positiu. Però per altra banda, i aquest és el   dubte que aquest 
regidor li va plantejar al Jordi Ponce,  en el marc de la informativa, també pateixes perquè s'elimini del 
tot aquesta subjectivitat, perquè, doncs, sabem que les realitats, en aquest cas social, són d'una 
elevada complexitat que sabem que, malgrat que puguem fer un reglament molt extens, doncs, 
sempre hi hauran realitats que se'ns escaparan o que se sortiran del guió que podem preveure i que, 
per tant, sempre ha de quedar, doncs, un marge per a en aquest cas, i ho explicava la regidora, 
l'atorgament, sempre entenem que de forma justificada, d'ajuts, malgrat, que a vegades doncs el 
reglament no ho contempli de formar explícita.
Per tant, sí que per una banda guanyem a l'hora doncs de d'homogeneïtzar  com a mínim criteris a 
l'hora d'atorgar aquests ajuts, però d'altra banda no perdem del tot la capacitat de, diguéssim, 
humanitzar aquest  servei que jo crec que és la clau a l'hora de de prestar-lo, per això aquest grup hi 
votarà favorablement.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el grup socialista vol intervenir? no? La regidora per cloure aquest 
primer torn d'intervencions. Endavant:  

Senyora Sánchez: En primer lloc donar les gràcies a tots per les aportacions que heu fet i per la forma 
que ara heu tingut a fer les preguntes. 
Respecte al tema de la Diputació. Bé, en primer lloc dic, que tal i com diu el senyor Sastre,  el tècnic 
responsable d'aquest Reglament i la  jurista de l'àrea, van venir dues vegades, la primera a   
explicar-lo "fil per randa" per saber com funcionava. Haig de dir que no va ser molta l'assistència que 
vam tenir i per això es va repetir, quinze dies després perquè poguessin, allà mateix , debatre aquests 
temes. Les persones que van venir, van fer preguntes, vosaltres vau ser uns dels que ens vau fer 
algun tipus de pregunta i en aquell moment se us va respondre a les preguntes que es vau fer i 
després vam dir: si teniu més ens les feu arribar.  Són les que ens heu fet arribar i us hem respost.  
Amb el tema  del Reglament de la Diputació, que tota l'estona feu referència, és un reglament, és una 
proposta   de reglament, la van fer el 2010 i després la van fer el 2016, però  aquest Reglament, 
aquesta proposta no té vinculació jurídica, per tant, tampoc és d'obligatorietat normativa. Nosaltres el 
que fem amb aquest Reglament, que ens proposa la Diputació, és adaptar-lo a les nostres 
particularitats. 
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Per tant, amb això  vull dir és que amb el tema dels subministraments que no hem posat a dins, 
perquè ens ha semblat que tenim dues lleis, les quals estan dient que els subministraments aquí a una 
persona que és vulnerable el que s'ha de fer es que la companyia no li ha de tallar el llum, per tant, 
nosaltres quan paguem des dels nostres  serveis estem pagant aquest subministrament, és un 
moment, dos puntuals, perquè la resta, és el moment que nosaltres treballem en les famílies i 
treballem amb les companyies per dir-li que el subministrament  no se li ha de tallar, per tant, per això 
nosaltres específicament posem el tema  dels subministraments aquí dins. Això no vol dir que  se li 
pagui una, o dues vegades o tres fins que aquella persona se la considera vulnerable i la companyia 
no li talla el llum, per tant, també ens adaptem a totes les lleis que tenim en aquest sentit. Amb el tema  
dels dies de tramitació, és veritat que nosaltres havíem posat els tres mesos com a màxim, i la Núria 
ens ho va  fer dir, i recordo l'explicació  que li vam dir. En el treball social no entres una instància com 
quan entres que no vols un  banc davant de casa teva, sinó que és un treball que es fa  prèviament 
amb les famílies, és a dir, abans que la instància entri a l'Ajuntament, ja s'ha treballat amb aquestes 
famílies, perquè han vingut d'una visita, per què han vingut a un altre, les que hagin sigut falta, una o 
dues, i a partir d'aquí ja es fa un treball amb aquesta família. Això vol dir, que ja es pacta amb la 
família l'entrada d'aquesta instància en el que diu què és el que demanarà, d'acord? Per tant, 
comptarà a partir de la data de la instància que entra, i la  majoria de les vegades en deu dies estan 
resoltes o amb un mes com a màxim, però sí que és veritat que teníem que posar una data. Per tant, 
quan vosaltres ens vau fer aquesta aportació, nosaltres el que hem fet ha sigut adaptar a la normativa, 
que diu en realitat la casa amb el tema de les tramitacions. Per tant, us agraeixo que ens hàgiu vist 
això i que nosaltres  hàgim arreglat això. 
De totes formes, dir-vos, que de totes les preguntes i aportacions que ens heu fet, crec que han sigut 
bastantes les que hem aportat, crec que això  està bé, que m'agradaria que moltes més vegades es 
pogués treballar i es pogués treballar millor a les Comissions, i potser, arribaríem a més acords, i res, 
que espero, que com he dit abans, que aquest Reglament el que farà que sigui, doncs,  millor de cara 
a la ciutadania perquè entrin per la porta que entrin de qualsevol EBASP, serà objectivitat en la 
mateixa forma.

Alcalde: Moltes gràcies. Obrirem un segon torn. Si per part d'algun grup vol fer ús de la paraula? si? 
Endavant, el senyor el Homrani té la paraula:

Senyor El Homrani: Agraeixo a la regidora el to i les formes. 
Jo, sí que únicament una reflexió, i és una reflexió que no la porto ara en  aquest tema en concret. La 
porto en diversos aspectes que debatem en aquest consistori, és a dir, si us plau, quan situem 
crítiques encertades o no encertades des de cada  punt de vista. Quan  fem propostes, quan es situem  
elements amb els que  no hi estem d'acord. Hi ha aquest costum, o com a mínim la meva percepció, 
és que hi ha aquest costum de sempre situar com si ho féssim en contraposició al treball que fan els 
professionals de l'Ajuntament, i crec que és injust, és a  dir, ningú discuteix sobre el treball que fan el 
jurista, el tècnic, el cap de servei. Això  no entrem a discutir, el que fem és fer una sèrie propostes amb 
les limitacions. Nosaltres, els grups de l'oposició, no tenim  tècnics de suport, etcètera, el que fem, és 
agafar, i fer el que estic segur que hem fet tots els grups, que és mirar reglaments, mirar reglaments 
base, jo ho he situat. Reglament tipus o model, això és el que és, la Diputació, a partir d'aquí.. però 
mirar com s'ha portat a terme, a Mataró el 2012, a Montmeló, a altres municipis. Veure en quins 
aspectes pensem que es pot millorar, es proposa i a partir d'aquí es busca, i a partir d'aquí, de  forma 
lícita, legítima cadascú vota el que vol, faltaria menys. 
Però jo  el que sí que demanaria,  és que no situem, perquè és que a vegades, i ho dic, a la millor la 
meva percepció és equivocada,  i no ho dic per aquest tema en concret. 
Feta reflexió per diversos temes, és que a vegades sembla que quan es situa alguna cosa per part de 
l'oposició, és una crítica als treballadors municipals , ni de broma. 
El que situem, ja està  i jo estic content, i ho he  ficat amb valor. Home, passada que en l'elaboració de 
l'informe del personal tècnic de serveis socials passi de sis mesos a deu dies naturals, home, jo estic 
content i crec que és una bona aportació que fa Esquerra Republicana Acció-Granollers en aquest 
Reglament. I jo ja ho he situat en la meva intervenció, que en cap moment, cito  que s'acabarà fent 
l'informe en sis mesos, el que crec és que la forma de donar garanties als ciutadans entorn del treball 
de l'administració pública que està al seu servei, és limitar els seus «tempos».  Ja està, i tots ens 
trobem després en les dificultats. És això, igual que hem situat alguns elements positius igual que en 
altres no hem  pogut arribar a un  acord, no passa res. I ho he situat, farem un vot positiu, perquè 
pensem que és positiu.  Ara, el que demanaria és això,  a la millor  meva percepció és errònia 
absolutament, i ho dic, no és per aquest debat en concret, si no és per diversos debats que hem tingut 
en aquest consistori.  
Moltes gràcies.  
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Alcalde: No sé si la regidora vol fer algun comentari amb el tema les percepcions sempre té que 
veure, en fi, amb les persones, amb el lliure discerniment de la realitat i, en tot cas, òbviament, la seva 
aportació queda acollida com no pot ser d'una altra manera.

Aprovat per unanimitat

Alcalde: En tot cas passaríem a l'apartat de la junta  de Portaveus. Hi ha dues Mocions. Senyora 
secretària té la paraula.

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT DEMÒCRATES PER UNMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT DEMÒCRATES PER UNMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT DEMÒCRATES PER UNMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT DEMÒCRATES PER UN    
CLIMA POLÍTIC LLIURE DE COACCIONSCLIMA POLÍTIC LLIURE DE COACCIONSCLIMA POLÍTIC LLIURE DE COACCIONSCLIMA POLÍTIC LLIURE DE COACCIONS ....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta, amb els vots 
favorables dels Grups Municipals PSC-CP,   PDeCAT, ERC-AG-AM  C's i els vots en contra del Grup 
Municipal de la CpG-CUP-PA

El passat dissabte 10 de juny van aparèixer, novament, pintades a la seu d’un partit polític amb 
representació al consistori de la ciutat de Granollers. Lamentablement, aquesta no és una pràctica 
nova: en els darrers anys, i fruit de l’intens moment polític que vivim en moltes vessants, alguns 
col·lectius han volgut expressar el rebuig a les posicions polítiques diferents amb pintades que fins i 
tot en alguns casos contenen amenaces.

Un clima polític constructiu i lliure de coaccions a les diferents opcions democràtiques és 
imprescindible per poder fer front als molts i diferents reptes que la societat d’avui necessita abordar. 
Reptes que es poden afrontar des del diàleg de les diferents i legítimes opcions democràtiques. 
Reptes que a voltes es fa difícil plantejar serenament si es malmet el patrimoni dels qui pensen 
diferent.

Per tots aquests fets

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

Primer.- Lamentar qualsevol pintada a la seu d’un partit o a qualsevol immoble, públic o privat, que 
vagi en la línia de coartar el debat polític .

Segon.- Encoratjar els afectats per aquests actes a presentar la pertinent denúncia, especialment 
quan hi incorrin amenaces  

Alcalde: Molt bé. Hi ha demanada intervenció per explicar el vot. Té la paraula, endavant, la senyora 
Maria Oliver per la CUP. Endavant:

Senyora Oliver: Gràcies. Bona vesprada a tothom. 
Bé, era pertinent explicar la nostra intenció de vot. El recorregut és pertinent començar fins i tot pel 
recorregut d'aquesta Moció. 
Aquesta Moció ens va arribar justament amb dos acords, que ben bé no són al final els que han 
acabat imperant, amb dues paraules, amb dues idees que ens semblaven prou greu a la CUP. 
En primer lloc parlaven de la  idea de condemnar, la proposta de condemnar actes vandàlics que 
després s'ha traduït a una qüestió de pintades, però en definitiva estem parlant d'això. Cosa que em 
semblava evident que era un verb absolutament superlatiu i massa gruixut per allò que ens estàvem 
referint. I sobretot per una cosa d'una magnitud superba quan parlàvem fins i tot en el segon punt de 
personar-nos com acusació particular davant d'un acte de pintades quan entenem que l'Ajuntament, 
fins i tot, li posava l'exemple així, el regidor Sastre, que l'Ajuntament es persona, en tot cas, com 
acusació particular i en casos de feminicidi, per tant, parlàvem d'una Moció que enteníem, en aquest 
cas, absolutament desproporcionada. 
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La nostra voluntat primera, davant d'aquesta Moció, va ser la retirada i així l 'hi vam comentar al senyor 
Àlex Sastre, i sí que és veritat que hi ha hagut una deriva, s'ha transformat substancialment aquesta 
Moció, motiu pel qual fins i tot la CUP, a la nostra assemblea, doncs, vam tenir la pretesa inicial 
voluntat de fins i tot abstenir-nos per una qüestió de formes, per una qüestió fins i tot de posar en valor 
i d'agrair  aquest sentiment d'esforçar i d'integrar altres sensibilitats polítiques com ben bé la CUP 
havia manifestat. 
Tanmateix al final hem votat contrari perquè entenem  que els acords que estan damunt d'aquesta 
taula com a Moció doncs són perfectament contràries el que la CUP considera. 
I en tot cas, hi ha una cosa que volem posar en valor, que és que no volem entrar a jutjar cap de les 
vies, i jo crec que aquest és el tema, cap de les vies d'expressió de l'activisme polític,  perquè 
entenem que centrar nostre discurs  en una pintada on en un cartell seria com mirar el dit que 
assenyala la lluna en lloc de mirar la lluna, o dit d'una altra manera, seria com fer un exercici de 
miopia política i en tot cas no hi volem encórrer, incórrer amb això. Perquè sobretot està claríssim, és 
a dir, no parlem de les pintades, no parlem de pintades, no parlem de murals, no parlem de grafitis, 
sinó que en tot cas, parlem i diguem-ho  clarament,  parlem de "la pintada" que es va produir, per tant, 
parlem d'un contingut polític adscrit a aquella pintada i que, per tant, lògicament, i amb tota la 
legitimitat del món va manifestar un cert malestar. Per tant, el moll de l'os que entenem nosaltres i per 
això ho posem públicament, és la legitimitat o no d'aquestes manifestacions públiques o aquestes 
manifestacions polítiques, si vols. I en aquest sentit és on la CUP rau en una, diria, afirmació ben 
meridiana, i  és que en aquest sentit, per nosaltres, la llibertat d'expressió és absolutament 
innegociable. 
No cal dir i això jo crec que és una redundància que la CUP sabem d'on venim. Venim del carrer, ens 
hi devem al carrer, i a més a més ens alimentem de la lluita del carrer; i quan parlem de carrer, i per 
tant, ens subscrivim en els seus murs i les seves parets, l'acció directa és un recurs i és una eina 
emprada avui en dia i emprada històricament per quantitat de moviments socials, sindicals, 
ecologistes, d'alguns evidentment històrics de molt llunyà i d'altres molt més actuals, és a dir, "la 
PAH", "15M", moviments  ecologistes en contra de la MAT,  del Barcelona World, del PDU del Circuit, 
moviments estudiantils queixant-se per unes taxes absolutament aberrants, fins i tot feministes que 
reivindiquen, evidentment,  el dret a decidir sobre el seu propi cos, i a més a més és un mitjà, és un 
mitjà d'expressió i crec que és important manifestar-ho legítim, entenem nosaltres, perquè es 
posiciona davant  l'hegemonia de qui ostenta el poder i de qui, malauradament, acaba monopolitzant 
la paraula. 
Per tant, el context polític, i hem refereixo amb això importantment, el context polític, és en tot cas, i el 
context polític en el que se circumscriu  aquella pintada de la qual estem parlant, en definitiva, és un 
factor fonamental per a la reivindicació i per a també per a la insurgència. Llavors parlem d'aquest 
context, en quin context està circumscrit aquesta pintada, parlem de la negació sistemàtica dels drets 
del poble català? parlem de l'eufòria recentralitzadora i espanyolista? parlem de la injustícia social, 
parlem de trinxaments de territori, parlem de precarietat laboral externa,  bretxa salarial, etcètera, 
etcètera etcètera. 
I amb això vull dir, amb això ja acabo, que el context polític, en definitiva, i per tant, és qui alimenta 
parets i qui envernissa els murs de les nostres  ciutats . Aquestes,  i evidentment,  de tot arreu. 
També és veritat i això també és important subratllar-ho, les pintades no se situen en la conjuntura 
actual, i això, repeteixo, en l'actual conjuntura política, les pintades no se circumscriuen en cap  tàctica 
política de la CUP, per tant, nosaltres ens en desentenem absolutament d'aquestes pintades,  i no ens 
en podem responsabilitzar perquè, insisteixo, en l'actual conjuntura actual no formen part de la nostra 
tàctica, però de la mateixa manera, de la mateixa manera  no se  circumscriuen a la nostra tàctica 
política, sí que és veritat que no podem pretendre, i és per això, pel qual hem fet un vot contrari  a 
aquesta Moció, és que nosaltres no serem qui criminalitzem, és a dir, ni criminalitzem la protesta 
social ni criminalitzarem tampoc l'acció directe, com la que es va produir amb les pintades o les  que 
es puguin produir d'ara endavant, sobretot perquè entenem, fins i tot, que amb aquesta acció política i 
que amb aquesta protesta social és com s'han aconseguit, entre altres moltes batalles els canvis i les 
transformacions socials. 
I de fet, volia acabar amb una frase que m'encanta d'una ciutat de Chilango, que precisament és la 
que jo crec que acaba definint una mica  quin és el posicionament de la CUP i quin és el debat que 
parlem avui. Deia: "Las calles son de quien las  trabaja" els carrers són de qui els treballa. 
Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans volen intervenir? No?, per part d'Esquerra? 
tampoc, per part del PDeCAT, per al·lusions o per il·lusions...   

Senyor Sastre: És complicat, bé, a vegades, aquest Portaveu quan parla de Mocions, fa referència 
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diguéssim, les Mocions tenen un títol, com gaire bé tots els textos polítics, que moltes vegades, no es 
correspon o no es corresponen en part el seu contingut. Moltes vegades, una Moció que pot dir : Per 
un Granollers favorable al moviment LGTBI, per dir una causa, que entenc que subscriurien la totalitat 
d'aquests regidors d'aquest consistori, doncs, pot tenir en el seu interior, o bé una exposició de motius, 
o bé uns acords, diguéssim que puguin no ser subscrits per tothom, o bé per la manera i el to, en el 
qual són expressats, o bé fins i tot pel propi contingut de l'acord. 
En aquest cas, la Moció, i ha fet bé la regidora Oliver, d'explicar d'on ve, és cert, aquesta Moció, en el 
seu origen, era més contundent, més dura, més aspre. Que és una manera també d'expressar els 
posicionaments polítics, que per cert, no és aliè a la CUP, l'aspror, la duresa, la contundència a l'hora 
de defensar-los. 
Doncs, aquest grup municipal, per cert, arreu d'una pintada, que no estava feta al local del propi grup, 
sinó al local d'un altre grup polític, això diguéssim ens legitima, si ens permeteu, un punt extra per 
fer-ho, perquè és a dir, no ens mobilitzem quan rebem, sinó quan veiem que opcions polítiques, amb 
les quals hi estem totalment en desacord, són diguéssim, en aquest cas, titllades de traïdoria, i faig un 
incís -element que no crec que hagi fet variar ni un mil·límetre el posicionament polític d'aquest altre 
grup, per tant discuteixo la major en el sentit que aquest tipus d'accions fan que s'aconsegueixin fites 
en quan assoliment de drets, no crec que avui dia, i concreto, el PSC sigui més favorable al 
referèndum de l'1 d'octubre, pel fet d'haver estat titllats de traïdors, tanco el parèntesi- I és cert també 
que d'aquell aspror, d'aquella duresa i d'aquella contundència inicial, aquest grup va fer  evolucionar, 
fins i tot va dilatar en el temps l 'aprovació, o com a mínim la presentació en el Ple d'aquesta Moció, per 
tal que allò que diu el títol, que diu: Per un clima polític lliure de coaccions, fos subscrit per la totalitat 
dels agents que contribueixen a un clima polític lliure de coaccions, és a dir, la totalitat dels grups 
d'aquest consistori, i no vaig més enllà, perquè en aquest consistori, malauradament, poso 
malauradament entre cometes també per una qüestió pragmàtica, no hi ha representades més 
opcions polítiques. Per tant, amb aquesta voluntat, primer es va suavitzar i segon posposar aquesta 
Moció. 
Jo li faig una confessió, si hagués sabut que vostè diria el que ha dit avui, l'hagués retirat i no l'hagués 
presentat mai, perquè és dur, sentir en un Ple municipal, on hi són representades les forces polítiques, 
justificar que es pugui, a més a més, malmetent el mobiliari, ja sigui públic o privat, no només 
expressar un posicionament polític, sinó, condemnar-ne un altre, que és un fet bastant més greu al 
meu entendre. Per tant, des de la perplexitat que em produeix sentir segons què en aquest consistori , i 
ja li dic, respectant diguéssim la legitimitat de tothom a expressar el seu lliure posicionament, sí que 
mantenir la fermesa a l'hora, doncs, del que diu aquesta Moció. Lamentar pintades que van en la línia  
de coartar el debat polític, és a dir, descapçar posicionaments polítics que no puguin ser expressats 
perquè sinó seran titllats  d'una cosa o d'una altra. I segon, encoratjar a que aquestes persones 
afectades,   i torno a posar de relleu que ho fem quan no som nosaltres, en aquest cas, els afectats, 
malgrat que ho hem estat d'altres vegades, perquè quan et posiciones políticament en una cosa, 
incorres en el risc de rebre per una banda o per l'altra, moltes vegades per les dues, que es com ens 
ha passat a nosaltres, especialment quan incorrin amenaces, que és especialment rellevant, posar de 
relleu que s'hi afegeix aquest afegitó o aquest condicionant, que em sembla que dóna més sentit 
encara a que es pugui presentar una denúncia quan un és amenaçat o fins i tot, i això no ho diu la 
Moció, ho dic jo, insultat. 
En tot cas, cada posicionament polític és lliure d'expressar-se com cregui convenient i més en un 
consistori, perquè aquí sí que crec que hi ha la llibertat d'expressió de poder-ho fer, per no dir aquella 
paraula que vostè ha dit, que li sembla tant gruixuda. Sí que lamentem no haver pogut generar el 
consens majoritari d'aquest consistori.

Alcalde: Moltes gràcies. Pel grup socialista, el senyor Terrades vol intervenir?  

Senyor Terrades: Sí, per fixar la nostra posició en el sentit que hem donat suport en aquesta Moció 
que no ha presentat el nostre grup municipal, l'ha presentat el grup municipal PDeCAT Demòcrates. 
Deia la senyora Oliver, diu: " Las calles son, dir-los, que la trabaja", una cosa així, ha vingut a dir. Jo li 
diria, els carrers són d'aquells  dels que els cuiden. Deia: "envernissem els murs". Jo li podria dir,  o 
embruten les façanes i els aparadors de les botigues. 
Perquè miri, jo podria parlar d'una pintada que ens va afectar a la meva organització política, però em 
consta,  com que  hi ha organitzacions polítiques de dit fàcil, amb els pots de pintura, que estan més a 
prop de la seva organització política que de la meva, que d'això doncs, en fan, vostè en diu activisme 
polític. Vostè sap tan bé com jo que les darreres setmanes hi ha hagut fins i tot,  crec que els han 
vingut a veure i tot, eh. De molts botiguers de la ciutat queixant-se, també, d'algunes pintades que, 
sovint, apareixen en els aparadors de les botigues de la nostra ciutat. 
Miri, llibertat d'expressió en la defensa aquí m'hi trobaran a mi, hi trobarà  el grup socialista. Ara, quan  
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algú comença a apuntar, en el sentit que alguns són traïdors, no se sap ben bé quina causa. En el 
debat polític, ja li dic jo, que des del meu punt de vista anem malament, i algunes coses i algunes 
expressions, probablement, les hauríem de desterrar del debat polític. 
Li dic perquè vostè li pot semblar,  en alguns els hi poden semblar  que les opinions i les posicions 
expressades per alguns grups polítics són traïdores a la seva causa o la causa que vostè s 'hi sent més 
còmode. Jo li diria, i li reitero que nosaltres seguirem expressant les nostres opinions, les 
expressarem amb fermesa, no farem pintades, però les expressarem amb fermesa. No es tracta tant 
de criticar l'activisme polític, faltaria més, el que sí que nosaltres  critiquem, que en nom d'aquest 
activisme polític, des del nostre punt de vista, el que s'està fent, no és envernissar els murs, sinó 
embrutar les façanes de la nostra ciutat. 

Alcalde: Moltes gràcies.  Passem a la següent Moció.

10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ESQUERRAESQUERRAESQUERRAESQUERRA----ACCIÓ GRANOLLERS PERACCIÓ GRANOLLERS PERACCIÓ GRANOLLERS PERACCIÓ GRANOLLERS PER    
INICIAR PROCEDIMENTS SANCIONADORS CONTRA EMPRESES DE SUBMINISTRAMENTINICIAR PROCEDIMENTS SANCIONADORS CONTRA EMPRESES DE SUBMINISTRAMENTINICIAR PROCEDIMENTS SANCIONADORS CONTRA EMPRESES DE SUBMINISTRAMENTINICIAR PROCEDIMENTS SANCIONADORS CONTRA EMPRESES DE SUBMINISTRAMENT    
D’ENERGIA PER INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE POBRESA ENERGÈTICAD’ENERGIA PER INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE POBRESA ENERGÈTICAD’ENERGIA PER INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE POBRESA ENERGÈTICAD’ENERGIA PER INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE POBRESA ENERGÈTICA

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat

Per fer front a la pobresa energètica el Parlament de Catalunya -en base a la ILP impulsada per la 
PAH i l’APE- va aprovar per unanimitat l’any 2015 la Llei 24/2015 contra els desnonaments i la 
pobresa energètica. Aquesta llei estableix nous circuits que permeten evitar els talls de 
subministrament a les persones i famílies que es troben en l’exclusió residencial, un llindar que 
s’estableix en base a indicadors econòmics objectius . 

Concretament, l’article 6.4 de la Llei 24/2015 estableix l’obligació de l’empresa subministradora 
d’electricitat, aigua o gas de sol·licitar, prèviament a fer un tall de subministrament, un informe als 
Serveis Socials municipals per a determinar si la persona o unitat familiar es troba es situació de risc 
d’exclusió residencial, als efectes de garantir el subministrament bàsic i aplicar els ajuts vigents. A 
més, l’article 6.5 de l’esmentada llei obliga a l’empresa subministradora d’informar d’aquest dret en els 
avisos per raó d’impagament o de tall de subministrament.

A Granollers, al 2016 des de Serveis Socials es van elaborar 312 informes de situació de vulnerabilitat 
per evitar talls de subministraments. Només al primer trimestre de 2017, es van redactar 145 informes. 
Desconeixem, però, el número de talls que les subministradores han dut a terme sense donar 
compliment a la llei ni el número de talls que hem pogut evitar .

El 28 de març de 2017 el Ple de Granollers va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Grup 
Municipal d'ERC-AG per la sobirania energètica i el foment de l‘ús de les energies renovables que 
entre d’altres, instava l'aprovació del Reglament de la Llei 24/2015 per tal de que l'Ajuntament pugui 
iniciar expedients sancionadors contra les empreses de subministraments que incompleixin  les 
disposicions que garanteixin els subministrament de persones o famílies vulnerables i per talls de llum 
indeguts.

Malgrat la inexistència d’aquest Reglament, però, alguns Ajuntaments ja han iniciat expedients 
sancionadors a les empreses subministradores que incompleixen els procediments o que realitzen 
talls indeguts. Sabadell ha estat el primer municipi en fer efectives aquestes sancions, i ja ha emès 
catorze sancions a empreses subministradores per tall de llum indegut o mala praxi en casos que 
afecten 198 famílies vulnerables.

Sabadell és doncs un exemple de com des de l’administració local es poden generar les bases 
jurídiques necessàries per sancionar les empreses subministradores que incompleixen la llei 24/215. 
Aquesta base jurídica del procés sancionador es basa en els drets inclosos en la 24/2015 i en el Codi 
de Consum de Catalunya, en tant que la relació de subministrament energètic és una inequívoca 
relació de consum. 
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L’article 331-5 del Codi de Consum de Catalunya (CCC) estableix les infraccions en matèria de 
consum per incompliment d’obligacions o prohibicions contractuals o legals, i entre elles l’apartat c) 
recull incloure en els contractes clàusules o realitzar pràctiques que excloguin o limitin els drets de les 
persones consumidores. Qualifiquen de GREU aquesta infracció (art. 333-1 b) i és sancionada amb 
multa compresa entre 10.000 i 100.000€ (art 332-3 d) i 332-3 d).

Respecte a la capacitat municipal per a sancionar en matèria de consum, l’article 341-7 del Codi de 
Consum de Catalunya atribueix la competència sancionadora en les infraccions greus als alcaldes, 
efectuant una remissió a la seva competència segons estableixi la normativa de règim local, art 66.3 
g) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, la qual recull la competència local 
en matèria de defensa d’usuaris i consumidors.

A l’Ajuntament de Granollers la competència de l’Alcalde en matèria de Consum està delegada en la 
cinquena tinent d’alcalde, que també ostenta la competència en Serveis Socials, d’acord amb la 
resolució d’alcaldia núm. 530/2015 de 13/06/2015 relativa a la delegació de l'exercici d'atribucions de 
l'alcalde en regidors de la corporació. 

El procediment per imposar la sanció s’ha d’aplicar d’acord amb el disposat en matèria de consum del 
Codi de Consum de Catalunya i el Decret 278/1993, que regula el procediment sancionador en 
matèries competència de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, a Sabadell, els 
procediments s’inicien amb la comunicació d’ofici de la Regidoria d’Acció Social al Servei de Consum 
d’una infracció detectada en l’àmbit de la pobresa energètica. A partir d’aquí s’incoen els expedients i 
es porta a terme tot el procés administratiu pertinent que, en 11 casos fins ara, ha acabat amb una 
resolució sancionadora.

Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AG a l’Ajuntament de Granollers  proposa d’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 ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Estudiar, redactar i posar en marxa un circuit per l’inici de procediments sancionadors contra 
aquelles empreses de subministrament energètic que incompleixin el protocol de garantia de 
subministrament a persones o famílies vulnerables prevista a la Llei 24/2015, i en base al Codi Català 
de Consum  i el Decret 278/1993.

SegonSegonSegonSegon....    Instar la Generalitat de Catalunya a continuar desplegant els procediments pendents en la 
matèria, incloent mesures que agilitzin els protocols d’actuació, establint convenis marc amb les 
companyies subministradores d’aplicació en tot el territori, assignant els recursos econòmics 
necessaris que estableix la normativa i desenvolupant plans d’acció per a reduir la pobresa energètica 
a Catalunya que vagin més enllà de l’assistencialisme ....

TercerTercerTercerTercer ....    Comunicar aquest acord als grups polítics, al Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes.

Alcalde: Moltes gràcies. Amb això finalitzem l'apartat de Junta de Portaveus.  Passem a l'apartat del 
torn de precs, preguntes i interpel·lacions. Si? Endavant:

Senyor Navarro: En tenim un parell, senyor alcalde.

(el senyor El Homrani demana parlar)

Alcalde: Ah Perdó, fem un pas enrere, en tot cas, simplement a la seva assistència a la Junta de 
Portaveus, ha dit que ho comunicaria, no ho ha fet. Obrim el torn, per tant, fem un pas enrere. Obrim el 
torn sobre aquesta Moció. No sé si la  CUP vol intervenir? no? Ciutadans? No? Esquerra. Endavant:     
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Senyor el Homrari: De forma molt breu, però sí que crec que és important, i és important situar, 1. 
L'origen, tipus de treball i 2. El que es pretén amb aquestes mocions, perquè també crec que és 
interessant que tothom, el públic que assisteix o la gent que segueix l'actualitat política municipal, 
pugui veure quina potencialitat pot tenir el desenvolupament d'aquesta Moció. Que estem segurs que 
en el  futur es farà, no sé si  amb els «tempos» que ens agradaria, però  que estem segurs que en el 
futur es farà. 
Això ve d'una primera Moció que vam presentar Esquerra Acció-Granollers, i que també es va aprovar 
per unanimitat, al març, el passat Ple de març, en el que també  situaven aquesta voluntat, d'obrir els 
procediments sancionadors. Vam arribar a un acord amb el grup socialista per introduir una esmena 
en el qual també estava la Generalitat en el  desenvolupament, al desenvolupar el Reglament perquè 
permetés sancionar, més enllà de les sancions que ja pot fer la Generalitat, però dos mesos després 
hem pogut veure com més enllà de responsabilitats d'una Administració també des d'altres 
administracions, amb voluntat, es pot sancionar i es pot defensar un dret.
Ho hem pogut veure a l'Ajuntament de Sabadell, que partir d'un desenvolupament jurídic del codi 
català de consum i  del decret 278/1993, ha emès diverses sancions a empreses subministradores 
d'energia que han fet talls indeguts o mala praxis en la relació a la  pobresa energètica. Estem segurs 
que podíem desenvolupar-ho, pensem que és un bon moment per desenvolupar-ho, perquè tots som 
conscients  que el problema de pobresa energètica ve especialment amb les èpoques  més dures de 
l'any a nivell meteorològic, i en aquest sentit agrair el suport que hi ha hagut per part de tots els grups 
municipals, i pensem  que pot ser una bona via i que el que demostra és que des de diverses 
administracions es pot fer front a un dels elements que és més dur per qualsevol persona, família, 
nucli de convivència que es trobi en situació de pobresa energètica, i que el que hem de garantir és, 
que cap empresa subministradora assalti una llei que tots ens hem dotat i de la qual tots, crec, i  
m'arrisco a dir-ho, que tot en som favorables.  
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Si hi ha algú que vulgui intervenir? no? Doncs passem, ara si, a l'apartat de 
precs, preguntes i interpel·lacions.

 
 

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

Alcalde:  Endavant, el senyor Navarro té la paraula:

Senyor Navarro: Senyor alcalde, tenim dues preguntes. 
Avui hem parlat molt del discurs polític, doncs bé,  és una notícia que diu que a territori farà un nou 
enllaç de la C17 amb el Coll de la Manya. En la  mateixa notícia s'ubicava una part del discurs, que 
també va fer vostè, que diu que l'alcalde Josep Mayoral aprofitava per seguir reivindicant la variant de 
la C17 que considera que acabarà sent necessària. Aquesta intervenció aniria bé, els pròxims deu o 
dotze anys, però cal posar-se a treballar des d'ara per dissenyar una variant a llarg termini a la zona 
del Coll de la Manya que sabem que pot costar fins a dos-cents milions d'euros, deia. 
Nosaltres ens esparverem, sobretot perquè aquesta intervenció la defensa l'alcalde, mentre no veiem 
cap referència ni cap estudi sobre els canvis que hi haurà a la mobilitat del nostre municipi i del nostre 
entorn, a partir de la finalització de la concessió del peatge de la Roca del  2021. 
Per tant, li fem una pregunta, i és, per quan, senyor alcalde, i aquest tema nosaltres l'hem plantejat 
diverses vegades, des de l'Ajuntament, s'incorporarà al debat sobre les infraestructures i sobre 
aquesta C17 que tant els hi agrada desdoblar i gastar diners, tocant Palou. Doncs, per tant, 
intervindran i posaran sobre la taula els canvis que generarà la mobilitat , els futurs canvis que hi haurà 
en la AP7 i com això influenciarà a la nostra mobilitat .

Alcalde: Bé, en tots cas, per al  seu coneixement, que a vegades, doncs..    

Senyor Navarro: És limitat.   

Alcalde: Com el meu, però si estem posant informació sobre la taula, potser podem avançar a tots i 
totes, la C17 no passa per Palau, en tot cas simplement perquè la tingui..      
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Senyor Navarro: El desdoblament si, senyor alcalde.           

Alcalde:No, no, estic intervenint jo, no és dolent tampoc. Jo li he respectat a vostè, sis plau, deixi'm 
intervenir primer a mi. 
En tot cas, simplement li dic la informació, cotegi els plànols i veurà que no passa per on diu vostè. En 
tot cas, vostè sap perfectament, i sinó també li explico, que en aquests moments, a partir d'una 
iniciativa del Govern de la Generalitat amb els dos Consells Comarcals, el Vallès Oriental i el Vallès 
Occidental, i de les ciutats capitals de les dues comarques, hem iniciat un debat, que també s'ha fet 
públic, a l'entorn, sobre el futur de mobilitat dels dos vallesos. I en aquest àmbit  és on situem el 
posicionament que anirem fixant, col·lectivament, a partir del diàleg i a partir de  la taula de reflexió. 
Anem avançant en el debat, el dia 18 de setembre tornem a tenir una altra reunió sobre el tema, crec 
que és el 18 de setembre, i per tant, nosaltres estem no només atents al debat sobre mobilitat, sinó 
que diria que som els motors d'una llei que sembla central, que és el fet d' incrementar la musculatura 
ferroviària de la regió metropolitana i especialment de la relació entre els dos vallesos . 
És conegut, i  sinó també li recordo, que és aquest Ajuntament el que va propiciar una aportació al Pla 
Director d'Infraestructures, que va aprovar el Govern de la Generalitat, Pla Director d'Infraestructures 
2010-2020, en el que ens posicionàvem al voltant de la connexió ferroviària entre els dos vallesos,  a 
partir d'un bypass pas entre la R4 i la R8, al voltant del terme municipal de Barberà. Aquesta aportació 
que va fer aquest Ajuntament, va estar incorporada en el Pla Director d'Infraestructures, i aquest em 
sembla que és un element cabdal a l'hora de parlar a la nostra regió metropolitana d'un canvi de 
model, la connexió dels dos vallesos és imprescindible i ha estat aquest Ajuntament, i jo n'he estat el 
portaveu, per tal d'auspiciar aquesta mobilitat que ha de tenir el ferrocarril com element central . 
Si vostè hagués llegit tota la meva intervenció, el dilluns passat, també hagués vist que la primera 
persona que va fer referència en estat de desdoblar la R3 completament, per tal de reduir el número 
de vehicles que passen per la C17, va ser aquest alcalde. I efectivament jo crec que la C17 té un 
doble paper,  i així ho vaig dir-ho i així ho mantinc, que és el fet de ser el carrer major d'un entorn 
industrial fornit d'un munt de polígons industrials, que tenen un pes essencial a l'hora de generar 
l'activitat econòmica  d'aquest país i que tenen la indústria com element central, i que, alhora, aquest 
paper de carrer gran, de carrer major d'una zona industrial potent i imprescindible, alhora, està jugant 
un paper d'articulació de la mobilitat de Barcelona cap al nord, que és difícilment compatible amb el 
paper de carrer major dels polígons industrials , és una reflexió que no només he fet jo, sinó que l'ha fet 
també el país que s'ha expressat a través d'un pla de carreteres, contempla això que estic explicant. 
Dit això, l'espai de l'anàlisi de la mobilitat és la taula i és el consens, i per això estem nosaltres 
treballant, d'una manera potent i assumint lideratges en aquesta relació entre els dos vallesos, i les 
ciutats dels dos vallesos i el Govern de Catalunya ,  per tal d'establir un model de mobilitat sostenible a 
l'entorn de les dues comarques. 
Alguna altre pregunta?

Senyor Navarro: Abans deixi'm fer-li un prec, i de bon rotllo, eh senyor alcalde, no se m'enfadi. 
Li he preguntat per l'AP7 i m'ha respost amb els Ferrocarrils, li dic simplement per puntualitzar, jo 
només he fet una pregunta sobre l'AP7, aleshores, vostè entra en un altre tema, d'acord, però això 
com que ha passat vàries vegades, jo li demano que, si no vol respondre, no respongui, però que no 
ens respongui amb altres coses.       

Alcalde: Té, en tot cas, si em permet,   
     
Senyor Navarro: Sí.             

Alcalde: El moderador d'aquest espai sóc jo,  li demano respecte al moderador.         

Senyor Navarro: jo li he respectat,          

Alcalde: Estic parlant jo.  Vostè ha fet una pregunta i jo li he contestat d'una manera clara sobre quin 
és el paper a l'entorn a partir del qual l'Ajuntament de Granollers jugarà la seva posició al voltant de la 
mobilitat, sinó, vaja, em sembla que he estat  més clar que l'aigua.         

Senyor Navarro: Molt bé.     

Alcalde: alguna altra pregunta?           
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Senyor Navarro: Sí, senyor. Molt bé.
Hi ha un titular, aquí a la premsa, que diu que la UGT denuncia l'Hospital de Granollers a inspecció de 
treball per elevada precarietat laboral. A la mateixa notícia diu que, actualment, un de cada tres 
contractes a l'Hospital és de jornada parcial i que això afecta a uns 500 professionals.
Bé, tot aquest tema està en una denúncia davant de la inspecció de treball. Bé, hi ha aquí en l'article 
una sèrie de  consideracions per part d'un sindicat respecte a la política laboral que s'està seguint des 
de l'Hospital.  
Davant d'aquesta situació, i aquest és un tema que ha anat sortint, de la importància que té l'Hospital 
per a la ciutat, i en el seu càrrec,  o de vostè com a president del Patronat, representant a 
l'Ajuntament. Voldríem saber,  si ens pot informar quins passos s'han donat per acabar amb aquest 
conflicte i què en pensa al respecte.

Alcalde: Li contestaré exactament el mateix que en altres ocasions. L'Hospital General de Granollers 
és una fundació privada que té els seus òrgans de Govern,  tal qual per Estatut jo sóc alcalde, però 
sóc un membre més. És aquesta Fundació la que li ha de  respondre, i jo també li he suggerit en altres 
ocasions en aquest Plenari, que formulin les preguntes al propi Hospital, que és qui atén i qui dialoga 
amb la ciutadania. 
L'Ajuntament de Granollers no és el responsable polític de l'Hospital de Granollers. L'alcalde n'és el 
president, però és un organisme que té la seva autonomia, afortunadament. 
Més preguntes? Per part de Ciutadans? no?  per part d'Esquerra? Endavant:

Senyora Maynou: Volíem fer una pregunta en relació, bé, avui  hem aprovat la  Moció per iniciar 
procediments sancionadors, i en aquesta Moció també fèiem referència que el març passat el Ple 
també va aprovar per unanimitat una altra Moció presentada des d'Esquerra, on entre els altres punts 
aprovats, hi havia el de posar a disposició de la ciutadania un punt d 'informació sobre el «bono social» 
i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica. 
Ens agradaria que se'ns expliqués aquí en el marc del Ple, què s'està fent per donar compliment a 
aquest acord que es va provar al març. 
Gràcies.

Alcalde: Bé, no sé si regidora  vol fer un comentari, però en tot cas, quin mes diu que es va aprovar?             

Senyora Maynou: Al març.        

Alcalde: Doncs en tot cas, se suposa que la regidora ja hi  està treballant en el marc d'una història, 
que és molt més àmplia, que és tota aquesta feina que està fent aquest Ajuntament al voltant de dos 
grans temes, de pobresa energètica, que són moltes i contundents i que jo crec que són prou 
conegudes, a través de una taula de relació  habitual i constant amb la plataforma corresponent que 
s'ha reunit periòdicament, també amb les empreses del sector, i crec que des del meu punt de vista 
hem avançat amb convenis interessants amb alguna entitat, com per exemple Sorea, podrien citar 
algunes altres. Per tant, hi ha un treball continuat i en tot cas en aquest aspecte precís,  si la regidora, 
doncs, té necessitat d'escoltar la vostra opinió per avançar, que segur que la tindrà, ho pot plantejar i 
es pot plantejar en la propera informativa.
Més qüestions? Per part del PDeCAT? sí? Endavant:        

Senyor Sastre: Gràcies. En primer lloc ressaltar una dada, una efemèride, que jo crec que val la pena 
que avui la tinguem present  en el consistori. Avui fa 25 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics de 
Barcelona, i que per tant Granollers esdevenia ciutat també olímpica, jo crec que això és motiu de 
recordar-ho com a mínim, per tant doncs, les fotos que van sortint avui que segurament doncs a molts, 
que encara que fóssim petits en aquells moment, doncs, ens venen coses al cap.
Jo voldria fer una pregunta o un seguit de preguntes, en aquest cas  al regidor Albert Camps, sobre les 
obres del carrer Ricomà. 
Ens ha arribat en aquest grup, el malestar, un cert malestar per part de veïns afectats de les obres, 
bàsicament, dels que tenen pàrquings al carrer Ricomà. I assumint la bona voluntat de l'Ajuntament, 
segur, el nostre parer, entenem que hi pot haver hagut  una certa  arbitrarietat, una certa manca 
d'informació, al nostre entendre, perquè pel que sabem, diguéssim, hi ha hagut una comunicació  amb 
els veïns, i se'ls ha facilitat un telèfon d'informació, però,  diguéssim, per la informació que nosaltres  
tenim, no hi ha hagut una comunicació per escrit amb aquests propis veïns. 
Sabem que hi ha hagut, l'oferiment d'unes determinades places  d'aparcament, i em corregirà el 
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regidor si el que dic no és cert del tot, o ens ho matisarà. Hi ha unes places a l'aparcament de l'onze 
de setembre, sinó  no vaig errat, amb un determinat preu, em sembla que són 10 euros al mes. I a part 
d'això, s'ha donat  unes altres dues alternatives que crec que no tenen el mateix preu que aquestes 
dues primeres. 
Una primera pregunta seria, per què no s'han ofert places d'aparcaments més properes,  com per 
exemple podrien ser al pàrquing de Can Comas. I demanar també, si aquesta operació de reubicació 
dels aparcaments, si té algun cost per l'Ajuntament, a part, doncs, els veïns aquesta quota que es 
pagarà o se'n farà càrrec l'empresa que executa les obres. 

Alcalde: El senyor Camps, jo li podria refer també alguna pregunta com que visc al carrer Ricomà. 
Endavant:     

Senyor Camps: Bé, en tot cas, transformar l'espai públic, en aquest cas fer obres de millora, sempre 
que es fa una obra de base és inevitable poder causar molèsties, perquè alteren, doncs, el normal 
desenvolupament de la vida quotidiana. 
I aquí sempre és voluntat d'aquest equip de Govern, doncs, de buscar, minimitzar en la mesura del 
possible, aquests efectes. Bé sigui per exemple executant les obres per fases, bé facilitant 
l'accessibilitat als habitatges. I també un dels aspectes que hem d'abordar i que abordem, quan 
podem, és el tema de l'aparcament. Els guals també, durant un temps, es  queden afectats. Aleshores, 
no sempre tot això és possible, però en determinades obres, doncs, el que es busca és, mentre aquest 
gual està afectat, buscar una solució. Això, li he de dir, que forma part d'un dels primers punts que es 
parlen en les reunions que tenim amb els veïns, les quals es convoca a tots els veïns per explicar en 
dues ocasions. 
En aquest cas d'aquesta obra que estem parlant del carrer Ricomà, l'avantprojecte i el projecte. es van 
tenir dues reunions convocant a tots els veïns afectats per explicar com anirien, com es 
desenvoluparien i també com afectava el tema d'aquest concretament, el tema dels vehicles i dos 
guals. 
Cada obra és cada obra, però aquí el que normalment intentem buscar és, en determinats pàrquings 
de la ciutat, aquells que volen, ells voluntàriament, fer-ho perquè no tenim cap capacitat d'obligació, 
perquè és un tema també els guals, perdó els aparcaments públics, estan regits per a empreses 
privades, d'oferir un acord. Llavors l'Ajuntament, el que fa en aquest cas és  gestionar un acord amb 
pàrquings blaus, em corregirà el regidor de mobilitat, a la qual, doncs, sobre el preu de pupil·latge d'un 
mes s'aconsegueix  una rebaixa important, en aquest cas, fixat en 30 euros. 
Passa que en aquesta  obra del carrer Ricomà, l'empresa adjudicatària va ofertar, entre el lliurement, 
entre les seves millores,  doncs, complementar aquest acord que l'Ajuntament de Granollers arriba en 
pàrquings blaus, que en canvi no hem pogut arribar amb altres empreses operadores d'altres 
pàrquings de  la ciutat que no fan una rebaixa tan substancial. Però això  és una decisió, doncs, 
empresarial  de qui gestiona aquests pàrquings, en aquest cas doncs del carrer Ricomà, com 
comentava, doncs l'empresa va ofertar una millora  d'un ajut  per cada plaça i fixava, doncs, el preu de 
10 euros que vostè ha comentat. 
Posem pel cas que per un tram d'obres que pugui estar afectat dos mesos, ara poso un termini doncs 
que pot ser normal, estem parlant de trenta-tres cèntims al dia, quan no hi ha cap obligació per part de 
l'Ajuntament, i jo no conec altres ajuntaments que busquin com resoldre el tema de l'aparcament 
mentre hi ha en obres. No en conec masses, eh, que facin això. Com tampoc no és habitual que no es 
girin, per exemple, contribucions especials de millora. Aquest Ajuntament tampoc, per tant els veïns 
tampoc contribueixen  en allò que clarament comportarà una millora dels seus béns immobles, que és 
la millora de l'espai públic. 
Per tant, des d'aquest punt de vista contestar-li el context, i si sobre les preguntes que em fa, més 
concretament, jo ja li he comentat que arbitrarietat, no. Ho fem, per exemple, en el carrer Marià Sans, 
per exemple, ho estem fent en aquest moment, ho hem fet abans en el carrer Corró, ho hem fet en el 
carrer Catalunya, a la mesura que tenim possibilitats, mirarem de donar facilitats amb les mateixes 
condicions que li he comentat. 
Aparcament, no hi ha places disponibles a Can Comes, no en tenim disponibles, per tant això no era 
possible. L'aparcament que tenim en places disponibles més a prop és el de la plaça 11 de setembre, i 
així és el que s'ha ofert amb aquestes condicions que hem comentat. Altres aparcaments que podien 
estar més a prop, no formen part de la xarxa de pàrquings blaus, i per tant, algú, que vulgui ser usuari, 
doncs ha de pagar, doncs el cost que li demanin. 
En tot cas, no és una obligació utilitzar aquest servei que oferim, la gent pot optar per fer-lo servir o no 
fer-lo servir i buscar altres alternatives. Però en tot cas,  jo penso que ja li he explicat tot el que vostè 
ha estat preguntant i com que ho comentava al principi, vull dir, la voluntat, i així ens trobem cada 15 
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dies, amb la Comissió de veïns. Mai aquest ha estat un tema plantejat, ni en la reunions de veïns, que 
vam tenir dues, com li he comentat, amb una assistència prou notable de veïns, ni en les ja prop 10, sí, 
desena de reunions, que ja portem, quinzenalment amb els veïns des de que van començar les obres. 
Aquest ha estat un tema plantejat i al contrari, doncs, s'ha valorat molt positivament l'esforç que feia 
l'Ajuntament de Granollers, per intentar, doncs, minimitzar els efectes que sobre l'estacionament de 
vehicles pugui tenir el desenvolupament de les obres, que en definitiva van per una millora, sobretot, 
de la gent que viu en aquest entorn.

Alcalde: Moltes gràcies. Més preguntes? no? Doncs quedarien a disposició de les persones que ens 
acompanyen.

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
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