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Alcalde president:
Molt bona tarda. Bé, iniciarem la Sessió Plenària del Ple municipal del mes de maig. Em sembla que 
s'ha d'excusar la presència del senyor Josep Maria Noguera. I no ens consta cap altra absència.



Agrair l'esforç a la regidora Pietat Sanjuan, que en aquest moments ens acompanyi, i acompanyar-li 
en el sentiment per la mort del seu cunyat.   Passem a l'ordre del dia. Sobre l'acta hi ha alguna 
qüestió? no? Doncs la donaríem per aprovada. 

 

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     30303030    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2013201320132013

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

Alcalde president:
Passem al punt segon i tercer en el que hi ha el control i la fiscalització del Ple pels Òrgans de Govern 
de la Corporació, endavant,
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Alcalde president:
A la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, en el que hi ha un únic punt, concretament 
el Dictamen relatiu a l'aprovació d'un expedient de modificació de crèdits. Endavant senyora 
Secretària,

 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    11111111////2013201320132013    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 49.978,31€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 11/2013.

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 o la que hi ha és insuficient o no 



ampliable.

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 i 40 del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 10è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents 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 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2013, 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 l'expedient MC AJT 11/2013 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
transferència de crèdits per un import de 49.978,31€, amb el detall següent:

      

      

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 president:
Moltes gràcies, aquest tema ha estat tractat en la Comissió Informativa, en tot cas s'ha demanat 
votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        15151515 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 9999 CIUCIUCIUCIU:::: 5555 PPPPPPPP:::: 4444

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat. El punt número 5 és un Dictamen a 
partir del qual es proposa l'aprovació del Manual per accidents greus en establiments de substàncies 
perilloses. Senyora Secretària,



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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL  MANUAL DAPROVACIÓ DEL  MANUAL DAPROVACIÓ DEL  MANUAL DAPROVACIÓ DEL  MANUAL D''''ACTUACIÓ PER ACCIDENTS GREUSACTUACIÓ PER ACCIDENTS GREUSACTUACIÓ PER ACCIDENTS GREUSACTUACIÓ PER ACCIDENTS GREUS    
EN ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSESEN ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSESEN ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSESEN ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El pla d'actuació municipal és d'aplicació en cas d'accident greu associat a aquelles instal�lacions a 
les quals s'associen productes perilloses. Aquestes instal�lacions ubicades a Granollers compleixen 
amb els següents trets:

l'accident pot afectar al municipi�

l'accident pot requerir l'aplicació de mesures de protecció a la població�

es vegin involucrades en l'accident substàncies perilloses (presents a la planta o �

generades durant l'accident), com a conseqüència de l'emanació de gasos o fums 
tòxics, incendi, explosió o qualsevol altre efectes físic o químic derivat de l 'accident.

El municipi de Granollers acull empreses afectades pel RD1254/1999:  Brentagg Química SA, Reckitt 
Benckiser España SL  i és afectat per altres situades en Canovelles - Chemetall Hispania SA i 
Montornès del Vallès - Repsol Butano.

Per acord de Ple de data 28 de febrer de 2006, es va aprovar el Pla d'Actuació Municipal per accidents 
greus en establiments amb substàncies perilloses, que va ser homologat per la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya, en data 5 de juliol de 2006.

D'acord amb l'article 24 de la  Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, els plans 
han d'ésser revisats cada quatre anys.

Des del Servei de Protecció Civil s 'ha realitzat la revisió del Manual d'Actuació per a accident greus en 
establiments amb substàncies perilloses, per tal de preveure i prevenir qualsevol possible accident en 
un d'aquests establiments que pugui afectar a bona part de la població i el seu ritme diari, i per 
planificar la resposta en cas d'emergència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,  correspon als plens dels 
ajuntaments "aprovar el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans 
d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d'àmbit 
municipi.

Article 18 de la Llei 4/1997, Els municipis que tenen riscs concrets, com ara químics,   poden elaborar 
plans específics municipals. "Aquests plans s'han d'elaborar i aprovar seguint el mateix procediment 
que l'emprat per als plans bàsics d'emergència municipal."

Aticle 17, de la Llei 4/1997, "Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les 
corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió 
municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment el  Manual d'Actuació per a accident greus en establiments amb 



substàncies perilloses, que s'acompanya a aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre a informació pública el Pla, publicar l'anunci al  Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament,  per un termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, a efectes de presentació d'al�legacions i suggeriments. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Transcorregut aquest termini, sense presentar al�legacions l'acord esdevindrà definitiu, sense 
més tràmit i es procedirà a la sol�licitud d'homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya.

Alcalde president:
Moltes gràcies, la regidora de Seguretat Ciutadana, la senyora Maria del Mar Sánchez té la paraula 
per explicar el contingut d'aquest pla, endavant,

Senyora Sánchez:
Gràcies Alcalde. Avui portem a aprovació el Pla d'Actuació Municipal per a Risc d'accidents greus en 
establiments amb substàncies perilloses.
La Generalitat, ha elaborat una sèrie de plans especials per poder fer front a riscos concrets i donar 
cobertura a tots els municipis afectats per aquests riscos .
El PLASEQCAT, és el pla especial d’emergències de Catalunya per accidents en el sector químic de 
les empreses SEVESO. Aquest pla activa els recursos autonòmics i determina l’estructura i 
organització en cas d’accident químic. Al mateix temps obliga als municipis que tenen empreses de 
risc o que poden estar afectades per un accident a que també elaborin el seu pla d’actuació en cas 
d’emergència.
La nostra ciutat està obligada a tenir aquest Pla degut a que dins del sector industrial del municipi, hi 
ha indústries químiques considerades de risc segons la legislació estatal .
Aquestes empreses, son anomenades SEVESO, i estan considerades de risc perquè tenen unes 
quantitats de substàncies perilloses,que poden ser inflamables, corrosives  o tòxiques per les 
persones o el medi ambient,  i que superen uns llindars que estan definits en el Reial Decret 
1254/1999 i estan  catalogades com empreses de risc a la població.
Cal dir a favor d’aquestes empreses, que justament el fet que tinguin un risc més elevat que altres, les 
obliga a tenir moltes més mesures de seguretat i a una formació especifica per els seus treballadors i 
treballadores, per tenir una ràpida resposta a un accident en les seves instal�lacions .
L’estructura del Pla ve marcada per la plantilla elaborada per la Direcció General de Protecció Civil i 
s'estructura en 3 documents, sent el de recursos (C) e implantació (D) comuns per la resta de plans 
d’actuació municipal que hi hagi al municipi .
El pla que presentem avui és una actualització del que es va aprovar en el Ple de febrer del 2006  i en 
aquesta actualització es realitzen tres canvis destacables :
El primer, l'entrada d’una indústria que en aquell moment no estava afectada per la Directriu SEVESO. 
El segon, la incorporació de les sirenes d’avís a la població ja que no estaven instal�lades. I, per últim 
l'actualització de l’organigrama dels responsables de l'activació i desenvolupament d'actuació del Pla 
quan estigui activat.
El municipi de Granollers té 3 empreses SEVESO, i és la Directiva europea qui defineix quines 
empreses han de tenir una planificació especial,  per tenir unes quantitats que superen uns límits 
definits de substàncies perilloses. I com ja he dit abans,  a nivell estatal, es regeix amb el Reial Decret 
1254/1999. Les empreses afectades pel nivell alt en la classificació del risc i que es troben físicament  
al nostre terme municipal son tres: Evonik Degussa, situada al Polígon del Congost. Reckitt Benckiser, 
situada al Polígon Jordi Camps. Y Brenntag, situada al Polígon Els Xops.
Per altra banda, la Direcció General de Protecció Civil, va decidir que per l’elevada quantitat de 
substàncies perilloses que circulen per la Terminal d’ADIF, aquesta també ha de ser contemplada en 
el Pla com una instal�lació més d’alt risc .
En quant a establiments que no es troben físicament en el municipi de Granollers, però que en el cas 
d'un accident d'aquestes característiques  sí que ens podria afectar, són: Repsol Butano, del municipi 
de Montornès i Chemetall, del municipi de Canovelles. Aquesta es l'empresa, tal com he dit, que en el  
2007 no estava afectada per la directriu SEVESO i és la que incorporem a l 'actualització d'aquest pla.
El pla elaborat té en compte aquests establiments, i en base als diferents tipus d’accidents que poden 



tenir i el seu abast, s’han configurat les actuacions sobre la població, és a dir, les zones de 
confinament, els talls de carrer, els avisos telefònics a elements vulnerables ...etc.
Els accidents que pot tenir una indústria química són incendi i/o explosió i/o fuita de núvol tòxica o 
vessament de substància perillosa pel medi ambient. Les actuacions i avisos dependran de l’accident.
Els abasts d’accidents que es presenten en el Pla són extrets dels estudis de seguretat que realitza la 
pròpia instal�lació i que són revisats tant per la Direcció General d’Indústria i Energia de la Generalitat 
com per la Direcció General de Protecció Civil .
La direcció i activació del Pla serà dut a terme per l’Alcalde o regidor, regidora que delegui. Tota 
actuació anirà dirigida i coordinada pel director del Pla i decidirà quins recursos seran activats per fer 
front a l’emergència.
La direcció comptarà amb el recolzament de diferents caps d’àrea i tècnics municipals que es 
convocaran segons el tipus d’emergència i necessitat municipal. El punt de reunió és l’anomenat 
CECOPAL que s’ubica en l’edifici de la Policia Local .
En el Pla , també es fa un detall dels elements vulnerables afectats segons els accidents identificats 
per cada indústria . Aquests elements vulnerables són escoles, biblioteques, centres de gent gran, 
centres cívics, hospitals, ABS, centres esportius... és a dir, espais de pública concurrència.
Es determina els carrers on es faran talls de circulació segons l’empresa afectada i l’abast de 
l’accident.
Hem de recordar que la consigna bàsica a la població és el confinament a les seves  vivendes o 
edificis mes propers. Tot i que l’avís a la població es realitza via sirena acústica, ens hem d’assegurar 
que la gent del carrer ha entès l’avís i s’estan confinant.
El 2009 es va instal�lar una sirena al Polígon Congost, i el 2010 les altres dues, una a l'estacionament 
d'ADIF i l’altra al parc del Lledoner.
La ubicació de les sirenes va ser estudiada entre la Generalitat i l’Ajuntament, tenint en compte que el 
seu abast acústic havia de cobrir la zona d’intervenció en cas d’accident .
La del Polígon Congost cobreix tant l’empresa Evonik Degussa, com Repsol Butano. La de l‘estació de 
RENFE, cobreix un accident en la zona d’estacionament d’ADIF. i la del parc del Lledoner, cobreix un 
accident a Chemetall.
Com veieu, no s'han instal�lat sirenes a prop de Reckitt Benckiser i/o de Brenntag, doncs bé, no s'han 
instal�lat perquè en el pitjor dels accidents que poden tenir, no afectaria a  l’exterior de les 
instal�lacions, i és per això que no s’han posat sirenes properes a aquestes dues empreses.
Des de que s'han instal�lat les sirenes, es fan proves acústiques cada sis mesos.
La sirena s'activa des del CECAT a Barcelona, i en cas que fallés l'activació des del CECAT, 
l'activació de la sirena s’haurà de fer in situ des del mateix municipi .
Mireu, aquest pla no és  només un document de tràmit, sinó que s’ha treballat durant tots aquests anys 
per a que sigui actiu. S’ha implantat en diferents àmbits, tant els participants en l’emergència com els 
passius. El més important és que es treballa per donar a conèixer a la població el que s’ha de fer en 
cas d’accident d’una d’aquestes instal�lacions.
Des de l’any 2004 s’ha fet formació a la policia local sobre les seves actuacions i mesures 
d'autoprotecció en cas d’accident. El passat mes d’abril es va fer la formació per tercera vegada. 
Aquesta xerrada, juntament amb la xerrada amb el comitè d’emergència forma part de la implantació 
del Pla.
Per altra banda, durant la instal�lació de les sirenes, es van fer diferents jornades a empresaris, 
elements vulnerables, i població sobre el significat de les sirenes i les actuacions a realitzar en cas 
d’escoltar-la. També va arribar a totes les vivendes a través del Granollers Informa.
Tot i així, cada prova acústica que s’impulsa des de la Direcció General de Protecció Civil, s’avisa a la 
població dels barris afectats i es recorda els consells i bàsicament el confinament .
En les dues últimes edicions, des de la Generalitat  i per motius econòmics, no ens han fet arribar els 
tríptics informatius que nosaltres distribuíem en totes les bústies de les zones afectades. Des de 
l'ajuntament hem editat pòsters i els hem distribuït pels Centres Cívics, l'OAC i alguns establiments 
comercials de les zones afectades. A les escoles se les informa per correu electrònic. Hem potenciat 
les difusions per ràdio, televisió comarcal i la web municipal, tot i que la premsa escrita comarcal 
també sol fer el recordatori de l'activació de les sirenes. Un cop aprovat aquest pla i tal com ha dit la 
senyora Secretària, després passaria a la plataforma Hermes i després des de Protecció Civil 
passaria a la seva homologació.
No vull acabar sense agrair a la Cinta Salvany, Tècnica de Protecció Civil de  l'ajuntament de 
Granollers, la feina feta en la  redacció i implantació d'aquest  Pla.

Alcalde president:



Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demandes intervencions. Per part del Partit Popular. Abans no n'hi 
cap altra, no? Endavant,

Senyor Gutiérrez:
Si, gràcies senyor Alcalde. Molt breument. En els annexos generals del Manual d'Actuació per 
accidents greus en establiments, amb substàncies perilloses, hem detectat, tot i que és difícil des de 
fora, un document que reconeixem que és un treball extens, al mateix temps que un tant inoperant, 
doncs hem trobat anomalies que  no podem passar per alt. En les gairebé 2.800 adreces que 
apareixen en el llistat d'empreses proveïdores de l'Ajuntament que poden col�laborar aportant aliments 
o material, un percentatge elevat estan molt llunyanes d'aquesta ciutat, doncs trobem empreses de 
tota mena i que estan distribuïdes per tot el territori nacional. Autònoms que l’únic que han aportat a 
l'Ajuntament és la seva feina, feta en el seu moment, per tant, que ens poden aportar en concepte de 
material o aliment? O com també, dades de contacte d'Institucions d' Interès que on diu que hi són, no 
hi són.
Creiem que hi ha una manca de comunicació entre els Departament d'aquest Ajuntament. Al mateix 
temps veiem en aquests annexes: un talla i enganxa, i una manca d'actualització de dades. En 
conseqüència nosaltres no podem donar suport en aquest punt. Gràcies.

Alcalde president:
Per part de Convergència i Unió no  hi ha intervenció. La senyora regidora, si vol,  

Senyora Sánchez:
Revisarem el que vostè diu. Una de les seves preguntes, que va ser la dels proveïdors, ja se l'hi va 
respondre a la Informativa. Se li va dir perquè constaven tots aquests proveïdors. I la resta si hi ha 
alguna cosa que no estigui bé, estarà durant un més exposat i si hi ha alguna al�legació, doncs 
s'estudiarà.

Alcalde president:
Bé, en  tot cas, lo important d'aquest document és tenir-lo, i el tenim operatiu des de l'any 2006. Són 
documents importants. A vegades li donem un caràcter de tràmit però són documents que en els 
moments en el que hi ha hagut alguna emergència han estat molt útils. No descarto que hi hagi algun 
error en els milers de dades que hi ha, això és impossible de descartar. Però en tot cas sí que vull 
trencar una llança a favor de la tècnica municipal que ha coordinat aquest treball, que és la senyora 
Cinta Salvany, que ha demostrat al llarg de la seva trajectòria la seva capacitat de treball i la seva 
capacitat també d'eficiència alhora de redactar aquests documents. Fins i tot ha estat moltes vegades 
sol�licitada i ha actuat com a consultora del Govern de Catalunya.
En tot cas, com ha dit la senyora Regidora, el que fem ara és l'aprovació inicial. Tots plegats tenim un 
temps per rellegir-lo, els ciutadans i les ciutadanes també ho poden fer, i per tant podem analitzar les 
al�legacions que es facin pertinents. Per tant convido no només als Grups Municipals sinó també a la 
ciutadania a conèixer aquest document, a fer-lo seu, i fer-hi les aportacions per suposat. En tot cas, lo 
important és tenir-lo, i el més important és no haver-lo d'utilitzar. Afortunadament no hem tingut massa 
episodis que ens hagin obligat a posar en marxa aquest Pla, però en tot cas, dir, la capacitat i 
l'eficiència del marc de treball que proposa la Regidora i la Coordinadora de Protecció Civil , la senyora 
Cinta Salvany, compta amb el vist i plau de la Generalitat a partir de la seva homologació i per tant 
esperem que aquest document, que ara es revisa, doncs també compti amb el vist i plau del Govern 
de la Generalitat. En tot cas, s'ha anunciat una, sí? Perdó.

Senyor Gutiérrez:
Sí.



Alcalde president:
Sí, en tot cas jo entenia que ja,

Senyor Gutiérrez:
Si, però de la Regidora ha passat ja a vostè, i llavors,

Alcalde president:
Perdoni, ha sigut, he sigut jo que no he ofert un segon torn. Té raó.           

Senyor Gutiérrez:
Cap problema. No. Volia fer una mica d'aclariment, per això, clar, perquè hem de votar i llavors vull 
que quedi clar l'actuació del perquè del vot d'una forma o d'una altra. Pel que fa el tema de llistat de 
proveïdors, hem trobat noms de persones que podem assegurar que no tenen cap tipus de recursos a 
aportar, ni alimentari ni material, com diu l'encapçalament dels annexes que fèiem referència.
En el tema dels llistats dels telèfons dels punts vulnerables, hem trobat alguns d'aquests, no tots 
lògicament, que si bé en un moment determinat podria ser un punt vulnerable, ara no ho és perquè 
està en desús, per tant entenem que en aquests moments no hauria d'estar en el llistat. I pel que fa a 
Institucions d'interès, ens trobem que Gas Natural consta al carrer Alfons IV, quan tots sabem que ara 
està a la Rambla Josep Tarradellas, darrere de l'Estació d'Autobusos. Vull dir, són coses que hem 
pogut detectar, però molt pel damunt, perquè no podem tenir accès a totes les empreses, lògicament. 
Clar.
Per acabar ja, li vull fer dues preguntes. L'hi han donat permís aquestes empreses perquè surtin en els 
llistats aquests? De proveïdors parlo, en els annexes.
I que s'ha de fer si algú es vol donar de baixa? Aquí hem fa l'efecte que es juga la protecció de dades, 
entenc, no sé, això ja m'ho aclariran vostès. Gràcies.

Alcalde president:
En tot cas, la senyora Regidora pot tornar a contestar, si té alguna cosa a dir,

Senyora Sánchez:
Jo ara en aquest moments no  li puc contestar, ho desconec. El que sí sé és que hi ha un llistat dels 
proveïdors. Una part dels llistats són llistats de proveïdors que són de la casa, que nosaltres sí que 
podem comprar.
L'altra, en aquests moments desconec si se’ls hi ha demanat permís per estar. Suposo que el Pla, 
encara que hi hagi la protecció de dades, hi ha una part del Pla que ha de sortir per comprar, però de 
totes formes ja l'hi respondrem aquesta pregunta.

Alcalde president:
En tot cas, també molt breument, i em remeto a lo que he dit fa un moment. Lo important es tenir-lo i 
tenir-lo en condicions com és aquest i  no haver-lo d'utilitzar òbviament sempre oberts a les 
aportacions que facin els Grups i els ciutadans. I en tot cas també haurem de veure quina part 
d'aquest Pla es pública, i quina part d'aquest Pla forma part de la documentació que està en el Pla 
però que no es fa pública, per això és un annex. En tot cas aquest tema, aquests detalls, vostè sap 
que els pot preguntar tranquil�lament en la Comissió Informativa i als Serveis Jurídics de la casa, en 
tota normalitat li faran la resposta oportuna per això és un tema que s'ha portat a la Informativa i que 



s'ha treballar allà. En tot cas, insisteixo, tenim el document, passarà a informació pública i ara és el 
moment de votar-lo.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        20202020 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 CIUCIUCIUCIU:::: 5555 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    4444 PPPPPPPP:::: 4444

Alcalde president:
Passem al punt número 6 que és un Dictamen a partir del qual es dóna compliment a un article, en 
concret el 22.3 del Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat, per tal d'alienar a favor de 
l'Ajuntament de Granollers l'edifici de l'avinguda del Parc, 7. Senyora Secretària,

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPLIMENT A LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPLIMENT A LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPLIMENT A LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPLIMENT A L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....3333    DEL TEXT REFÓS DE LADEL TEXT REFÓS DE LADEL TEXT REFÓS DE LADEL TEXT REFÓS DE LA    
LLEI DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYALLEI DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYALLEI DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYALLEI DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    EN LEN LEN LEN L''''EXPEDIENT DEXPEDIENT DEXPEDIENT DEXPEDIENT D''''ALIENACIÓ AALIENACIÓ AALIENACIÓ AALIENACIÓ A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE L ''''EDIFICI DE LEDIFICI DE LEDIFICI DE LEDIFICI DE L ''''AVINGUDA DEL PARCAVINGUDA DEL PARCAVINGUDA DEL PARCAVINGUDA DEL PARC ,,,,    7777

En data 9 de desembre de 2004 es va signar el Conveni per a la cessió a la Generalitat de Catalunya 
per part de l'Ajuntament de Granollers d'un immoble per a la construcció d'un nou edifici judicial.

L'objecte del Conveni era d'altra banda, la cessió per  la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de 
Granollers del ple domini de l'edifici de l'av. del Parc núm. 7 per tal que l'Ajuntament l'inclogui en el 
patrimoni municipal i en la xarxa d'equipaments públics municipals.

Així mateix en el pacte cinquè s'establia que la Generalitat de Catalunya cediria la plena titularitat de 
l'edifici de l'av. del Parc  núm. 7 a l'Ajuntament de Granollers un cop construït i en funcionament el nou 
edifici judicial al polígon de “la Bovila” .

Actualment aquest nou edifici judicial s'ha construït per part de la Generalitat i està en funcionament 
en el polígon esmentat. Per altra banda l'Ajuntament de Granollers en la tramitació del POUM, que ha 
esta aprovat definitivament en 28 de setembre de 2006 i en posterioritat en  31 d'octubre de 2012 per 
part de la CTU ha qualificat l'edifici de l'avinguda del Parc núm. 7 de Granollers dins del sistema 
d'equipaments com a equipament públic d'ús administratiu dins del sòl urbà, en qualitat d'oficines.

L'Ajuntament de Granollers ha sol�licitat a la Generalitat la cessió de l'edifici esmentat atès que s'ha 
donat compliment a les condicions establertes en el conveni de referència. No obstant i això la 
Generalitat de Catalunya i en concret la Direcció General del Patrimoni ens ha comunicat que per tal 
de continuar amb la tramitació de la cessió de domini de l'immoble a favor de l'Ajuntament de 
Granollers és necessari que es determini l'ús i la finalitat a que es destinarà d'acord amb l'article 22.3 
del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de  Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2002 de 24 de desembre, que textualment disposa “L'acord de cessió sempre ha de consignar l'ús 
concret i les finalitats a què les entitats cessionàries han de destinar els béns, el termini per a complir 
els fins i per a ésser destinats els béns, i ha d'establir el dret de reversió automàtica de ple dret al 
patrimoni de la Generalitat, per al cas que els béns cedits no es destinin a l'ús determinat o deixin de 
ésser destinats en els terminis fixats.

Vist l'informe emès pel Servei d'Urbanisme.



Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret ....

IIII.... L'article 28 del Reglament de Bens dels ens locals aprovat per Decret 336/1988 de 17 d'octubre que 
preveu que els ens locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar 
tota classe de bens i drets.

IIIIIIII....    L'article 31 del mateix cos legal que diu: L'adjudicació de bens a títol lucratiu no es subjecte a cap 
restricció...... en tot cas, cal l'acceptació expressa del president del president de l'ens local, si és 
incondicional, i  la del Ple si hi ha condicions

IIIIIIIIIIII.... L'article 206.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya estableix que el els locals tenen capacitat jurídica plena per a 
adquirir tota classe de béns i drets i per a posseir-los, i també per a exercir les accions i els recursos 
procedents en defensa de llur patrimoni. En el seu punt 2 diu que l'adquisició de béns a títol lucratiu no 
és subjecte a cap restricció...

IVIVIVIV.... L'article 207 del mateix Decret Legislatiu 2/2003 preveu que s'entén que les condicions i les 
modalitats d'afectació permanent sota les quals s'han adquirit els béns són completes i consumades 
si, durant trenta anys, s'han destinat al fi previst i deixen d'ésser-ho per circumstàncies sobrevingudes 
d'interès públic. S'entén que les condicions i les modalitats són completes també si els béns es 
destinen a finalitats anàlogues a les fixades en l 'acta d'adquisició.
  
VVVV....    L'article 22 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, preveu i regula la cessió gratuïta del domini de béns 
patrimonials immobles de la Generalitat a favor d'altres administracions o institucions públiques per 
utilitzar-los a fins d'utilitat pública o d'interès social.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Determinar que, d'acord amb el POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme Barcelona, en sessió de 31 d'octubre de 2012 i publicat al DOGC de 15 de març de 2013, 
l'edifici de l'avinguda del Parc núm. 7 que ha de cedir la Generalitat a l'Ajuntament de Granollers en 
virtut del Conveni signat el 9 de desembre de 2004, es destinarà a l'ús concret d'equipament públic, 
d'ús administratiu dins del sistema d'equipaments i les finalitat a que es destinarà serà la de seu de 
serveis municipals, en qualitat d'oficines, als efectes de donar compliment a l'article 22.3 del Text 
refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2002 de 
24 de desembre.

SegonSegonSegonSegon.- Notificar el present acord a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya .

Alcalde president:
Molt bé, aquest punt és conegut per tots els Grups. Ha estat treballat en la Comissió Informativa i 
compta amb el suport de tots els Grups, per tant queda aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 7, és un Dictamen a partir del qual s'aprova la revisió de preus del contracte 
de gestió de serveis públics de neteja viaria i recollida de residus . Endavant senyora Secretària,



7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE    
GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEGESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEGESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEGESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DE    
LA CIUTAT DE GRANOLLERS AMB EFECTES DE LLA CIUTAT DE GRANOLLERS AMB EFECTES DE LLA CIUTAT DE GRANOLLERS AMB EFECTES DE LLA CIUTAT DE GRANOLLERS AMB EFECTES DE L''''1111    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2012201220122012    AAAA    30303030    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE    
DEDEDEDE    2013201320132013    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L ''''EMPRESA URBASER SEMPRESA URBASER SEMPRESA URBASER SEMPRESA URBASER S ....AAAA

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 2011, es va 
adjudicar a l'empresa URBASER S.A, amb CIF A79524054, el contracte de gestió de servei públic 
dels serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers per el període de l'1 
d'octubre de 2011 a 30 de setembre de 2013, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos,per un import 
de 7.207.756,97 euros més 576.620,56 euros en concepte d'IVA (8%), el que fa un total de 
7.784.377,53 euros, el que representa una baixa del 3% sobre el preu de licitació, amb càrrec a la 
partida pressupostària G311.16210.22700 per els treballs de recollida escombraries i 
G311.16310.22700 per els treballs de neteja viària i amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació presentada per el 
contractista.

El contracte núm. 283/11  es va formalitzar en data 26 d'agost de 2011 i  es vigent  fins al 30 de 
setembre de 2013 amb possibilitat de 2 anys més de pròrroga de mutu acord.

L'empresa URBASER S.A ha presentat un escrit en data  25 de gener de 2013 i registre d'entrada 
núm. 1461, on sol�licita  executar la revisió de preus d'aquest contracte per al període comprès 
d'octubre de 2012 a setembre de 2013.

D'acord amb la clàusula II.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest 
contracte, es procedent la revisió de preus sol�licitada i la fórmula per aplicar aquesta revisió 
s'adequarà al 85% de la variació de l'índex general nacional de preus al consum publicat per l'Institut 
Nacional d'Estadística. El percentatge resultant es de un  2,89% d'augment d'IPC.

El director del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat i el Cap del Servei de Serveis Municipals i 
Manteniment, han emès un informe de data 15 de maig de 2013 en el qual proposa  acceptar la revisió 
de preus sol�licitada per l'empresa URBASER S.A amb efectes des de l'1 d'octubre de 2012, amb 
l'excepció dels preus corresponents a les inversions, que no són objecte de revisió, de conformitat 
amb el previst als plecs reguladors del contracte, que implica:

- L'adjudicació del contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i recollida de 
residus de la ciutat de Granollers per el període de gener a setembre de 2013 va ser per un import 
màxim de 2.702.915,10 euros més 216.233,21 euros en concepte d'IVA (8%), fent un total de 
2.919.148,31 euros.

- La revisió de preus sol.licitada aplicada al període des de l'1 d'octubre de 2012 fins al 30 de 
setembre de 2013, es de 97.781,82 euros més 9.778,18 euros en concepte d'IVA (10%), fent un total 
de 107.560,00 euros, d'acord amb la següent distribució:

Període Revisió de preus IVA (10%) Total
Octubre 2012- desembre 2012 24.116,33 € 2.411,63 € 26.527,96 €
Gener 2013- setembre 2013 73.665,49 € 7.366,55 € 81.032,04 €
TOTAL 97.781,82 € 9.778,18 € 107.560,00 €

- Atès el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat, el tipus d'IVA s'ha vist incrementat, passant del 8% al 10%.

- En definitiva, l'import màxim del contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i 
recollida de residus de la ciutat de Granollers per el període de gener a setembre de 2013, incloent la 
revisió de preus corresponent al període octubre/desembre 2012, i subjecte a la realització efectiva 
dels serveis, restarà fixat en 2.800.696,92 euros, més 280.069,69 euros en concepte d'IVA (10%), fent 
un total de 3.080.766,61 euros, i que s'imputarà a les següents partides del vigent pressupost :

Partida pressupostaria Base imposable IVA 10% Total



H311.16210.22700 Treballs recollida 
escombraries

1.163.409,50 € 116.340,95 € 1.279.750,45 €

H311.16310.22700 Treballs neteja 
viària

1.637.287,42 € 163.728,74 € 1.801.016,16 €

Total contracte 2.800.696,92 € 280.069,69 € 3.080.766,61 €

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al sistema �

de revisió de preus.
Clàusula II.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .�

Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de �

foment de la competitivitat, el tipus d'IVA s'ha vist incrementat, passant del 8% al 10%.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la revisió de preus sol�licitada per l'empresa URBASER, SA amb CIF A79524054 
amb efectes des de l'1 d'octubre de 2012, del contracte de  gestió de servei públic dels serveis de 
neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers per un import de 97.781,82 euros més 
9.778,18 euros en concepte d'IVA (10%), fent un total de 107.560,00 euros, d'acord amb la següent 
distribució:

Període Revisió de preus IVA (10%) Total
Octubre 2012- desembre 2012 24.116,33 € 2.411,63 € 26.527,96 €
Gener 2013- setembre 2013 73.665,49 € 7.366,55 € 81.032,04 €
TOTAL 97.781,82 € 9.778,18 € 107.560,00 €

tot això d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats i l'informe tècnic emès per el director del 
Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat i el Cap del Servei de Serveis Municipals i Manteniment

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Aprovar la despesa màxima del contracte  de gestió de servei públic dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers per el període de gener a setembre de 
2013,subjecte a la realització efectiva dels serveis , incloent la revisió de preus corresponent al període 
octubre/desembre 2012, i la regularització del tipus impositiu, que restarà fixat en 2.800.696,92 euros, 
més 280.069,69 euros en concepte d'IVA (10%), fent un total de 3.080.766,61 euros, i que s'imputarà a 
les següents partides del vigent pressupost :

Partida pressupostaria Base imposable IVA 10% Total
H311.16210.22700 Treballs recollida 

escombraries
1.163.409,50 € 116.340,95 € 1.279.750,45 €

H311.16310.22700 Treballs neteja 
viària

1.637.287,42 € 163.728,74 € 1.801.016,16 €

Total contracte 2.800.696,92 € 280.069,69 € 3.080.766,61 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-Complementar el document comptable AD201300009848 de l'exercici 2013 per un import 
de 67.136,24 euros i complimentar el document comptable AD201300009849 de l'exercici 2013 per un 
import de 94.482,06 euros. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-  Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 283/11 formalitzat amb data 26 
d'agost de 2011.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-



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

Alcalde president:
Moltes gràcies, el regidor de Serveis en farà una breu presentació. Endavant senyor Segovia,

Senyor Segovia:
Gracias Sr. Alcalde. Y de manera brevísima ya que este punto del orden del día no tiene más que 
explicar lo que ya es un procedimiento habitual en los diferentes contratos de más de un año de 
duración y que hemos explicado en la comisión informativa pertinente .
Que no es otra cosa que reconocer la revisión de precios al que el adjudicatario actual del servicio de 
recogida de residuos y limpieza viaria, Urbaser, en este caso, tiene derecho según la cláusula II.2 del 
pliego de cláusulas administrativas recogida en el actual contrato .
Una revisión de precios recuerdo, que se hace sobre todos los conceptos del contrato excepto las 
inversiones.
Y que según esta cláusula, el concesionario tiene derecho a un 85% del aumento del IPC, que en este 
caso ha sido del 3'4%, lo que representa un aumento definitivo del 2'89%.
Este porcentaje, traducido a euros, que es al fin y al cabo lo que entendemos todos mejor, arroja un 
aumento de 97.781,82€, como decía la señora Secretaria, a los que hay que sumarle otros 9.778,18€ 
en concepto de IVA. No está de más recordar de nuevo el aumento de dos puntos pasando del 8 al 10 
% el año pasado también tiene su incidencia.
Así, y como resumen, el pasado año de enero a septiembre este servicio nos costaba un total de 
2.919.148,31€ y este mismo servicio este año el coste será de 3.080.766,61€. Es decir 161.618,3 € 
más.
Vistas estas importantes cantidades, pienso que no está de más, en una situación como la actual, de 
volver a incidir y hacer un llamamiento al civismo. Ya que si conseguimos concienciarnos y 
ensuciamos menos, más barato será este servicio fundamental y será dinero que podremos ahorrar y 
que podremos reinvertir en otras cuestiones seguramente más urgentes.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha anunciades intervencions. Si que hi ha sol�licitada votació.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 11111111 CIUCIUCIUCIU:::: 5555 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111

Alcalde president:
Passem a la Junta de Portaveus, la senyora Secretària farà la lectura dels temes que s'han aprovat a 
la Junta, endavant

 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS



8888....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    PARTIT POPULARPARTIT POPULARPARTIT POPULARPARTIT POPULAR,,,,    
DDDD''''ICVICVICVICV----EUIA I ACCIÓ GRANOLLERSEUIA I ACCIÓ GRANOLLERSEUIA I ACCIÓ GRANOLLERSEUIA I ACCIÓ GRANOLLERS,,,,    EN SUPORT DE LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEAEN SUPORT DE LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEAEN SUPORT DE LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEAEN SUPORT DE LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA    """"ELELELEL    
DRET HUMÀ A LDRET HUMÀ A LDRET HUMÀ A LDRET HUMÀ A L ''''AIGUA I AL SANEJAMENTAIGUA I AL SANEJAMENTAIGUA I AL SANEJAMENTAIGUA I AL SANEJAMENT """",,,,    PRESENTADA PER CCOO I UGT DE CATALUNYAPRESENTADA PER CCOO I UGT DE CATALUNYAPRESENTADA PER CCOO I UGT DE CATALUNYAPRESENTADA PER CCOO I UGT DE CATALUNYA ....

El 28 de juliol de 2010, l'Assemblea General de l'ONU va reconèixer, mitjançant la Resolució 
A/RES/64/292, que el dret humà a l'aigua potable i al sanejament eren un factor essencial per a la 
vIda. La resolució demana als països membres i a les organitzacions internacionals el 
subministrament de recursos, la creació de capacitats i la transferència de tecnologia amb la .finalitat 
de garantir l'accés físic i econòmic de tots els ciutadans a una aigua potable segura i neta i a un 
sanejament adequat.

S'obrien les expectatives per ampliar l'accés a l'aigua i al sanejament, especialment per a les 
persones que estan desproveïdes d'aquests serveis. Només a Europa hi ha un milió de persones 
sense aigua i vuit milions sense sanejament. No obstant això, aquesta expectativa no s'ha fet realitat: 
bona part dels governs han seguit amb ia inèrcia i les pràctiques anteriors, que no només no han 
aconseguit resultats positius sinó que han agreujat problemes.

Donat l'actual context de crisi econòmica, molts governs locals, regionals nacionals poden estar 
temptats d'obtenir una millora provisional dels seus ingressos amb la privatització dels serveis de 
l'aigua, el que es tradueix en un important augment de les tarifes pels usuaris; una reducció del control 
de la gestió per part dels poders públics i l'orientació prioritària del servei cap a l'obtenció de beneficis 
empresarials.

A Catalunya tenim exemples d'aquests conflictes en relació al model de gestió hídric, com el procés 
de privatització d'Aigües Ter Llobregat o els canvis en els serveis del cicle integral de l'aigua a !'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Ambdós casos impliquen l'afectació a milions de persones.

Amb l'objectiu de garantir aquest servei a tots els ciutadans que resideixen a Europa i garantir el futur 
de les properes generacions, els sindicats europeus de serveis públics han llançat una Iniciativa 
Ciutadana Europea (ICE) amb el suport d'altres organitzacions socials. Es tracta de la primera ICE des 
de l'endegament del Tractat de Lisboa, i té els següents objectius:

1 La garantia d'uns �serveis d'aigua i sanejament per a tots els ciutadans i ciutadanes de la Unió 
Europea. 
2 La defensa dels drets humans per sobre dels interessos comercials, amb el rebuig de la 
liberalització dels serveis d 'aigua. 
3 L'accés universal a l'aigua i al seu sanejament. 

Per tot l'anterior, 

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

PRIMER. El Ple de l'Ajuntament s'adhereix a la Iniciativa Ciutadana Europea  "El dret humà a l'aigua i 
al sanejament". 

SEGON. Els canals de comunicació de l'Ajuntament informaran sobre l'adhesió a aquesta campanya i 
difondran la recollida de signatures mitjançant el web http://www.right2water.eu/es.

TERCER. Es donarà trasllat de l'adhesió a les organitzacions sindicals promotores d 'aquesta iniciativa 
a Catalunya. 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Següent,



 
8888....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER    
DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DEDEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DEDEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DEDEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE    
LLLL''''AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIAAUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIAAUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIAAUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

El 4 de desembre de 2006, el Congrés aprovava la Ley 39/2006, de 4 de diciembre, de promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). Aquest 
instrument legal reconeixia un nou dret subjectiu i universal de cura a les persones que bé per motius 
d’edat, bé per motius de discapacitat (física, psíquica, mental o sensorial) es trobava en situació de 
dependència. L’aprovació tant de la LAPAD com, a Catalunya, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials, va suposar la cració del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SCAAD) que, ha atès a més de 161.000 persones (156.000 abans de 2010).

Des de l’arribada del PP al Govern, l’atenció a les persones amb dependència ha estat objecte de 
retallades importants. La decisió de paralitzar la Llei de Dependència per als dependents moderats es 
va prendre en el primer Consell de Ministres del Govern de Rajoy, el 30 de desembre de 2011 i va ser 
aprovada al Congrés amb el suport de CiU. Posteriorment, utilitzant els PGE per al 2012, el Govern va 
retardar encara més el seu accés al sistema i, finalment, al RD Llei 20/2012 del passat mes de juliol , 
el Govern del PP va aprovar una nova retallada de l’atenció a la Dependència. Aquest Reial Decret 
modificà 16 disposicions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència. Ara,  en data 26 d’abril de 2013, el Govern ha presentat el Programa 
Nacional de Reformas 2013 (PNR) i podem conèixer quin és l’abast d’aquelles modificacions. Aquest 
programa preten, suposadament, racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi 
econòmic. En realitat, el Govern torna a utilitzar la crisi com excusa per a justificar la retallada de 
serveis públics i de drets a la ciutadania , i desmantellar el sector públic en benefici del privat . 

La proposta de l’actual Govern de l’Estat, pel Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones en situació de Dependència, és retallar 1.108 milions d’euros (quantia superior a la 
pressupostada per aquest àmbit al 2013, que és de 1087 milions d’euros). Per aconseguir aquest 
objectiu el Govern de l’Estat està demorant, des de 2012, la incorporació al sistema de les persones 
beneficiàries amb grau de dependència moderat, està revisant el procés de valoració de situacions de 
dependència, ha suspès l’obligació de l’AGE de cotitzar a la Seguretat Social pels cuidadors no 
professionals, ha reduït les intensitats dels serveis i prestacions, ha eliminat la retroactivitat, ha 
incrementat el copagament dels usuaris, etc. 

Així doncs, la retallada que el Govern del PP pretén fer a la Llei de Dependència, suposa un greu risc 
de desatenció per a les persones depenents i les seves famílies, i, en definitiva, el desmantellament 
del sistema. Però aquesta reducció pressupostària no significa únicament la vulneració de drets 
assolits a l’any 2006. Des de l’entrada en vigor de la llei fins a l’ay 2011, en un context de greu crisi 
econòmica com l’actual, el sector d’atenció a les persones depenents va crear més 185.000 llocs de 
treball directes i 63.000 indirectes; i com reconeixen diferents informes, inclosos els de la UE, aquest 
sector és un dels que té més potencialitat a l’hora de generar ocupació de qualitat i no deslocalitzable . 

El Govern del PP enlloc d’apostar pel sector, aplica retallades que suposaran el tancament de moltes 
empreses, i per tant la pèrdua de llocs de treball (el propi sector parla de 25.000 llocs de treball 
menys); el que, si més no, resulta inverosimil, quan el país té una taxa d’atur superior al 26%.  Així 
mateix, el Col�legi de Treball Social de Catalunya ha demanat al Govern de la Generalitat i a la resta 
de forces polítiques un pacte que garantitzi la cobertura de les persones depenents. Per això, ha instat 
a la Generalitat a impulsar una atenció compensatòria amb caràcter d’urgència per a què les entitats 
socials i les administracions locals puguin garantir l’atenció a tots els col�lectius. Aquesta petició està 
d’acord amb l’article 166 de Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria de Serveis Socials .

El Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents acords: 

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

Primer.- Rebutjar les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformes 2013, en especial 
aquelles que impacten en la qualitat de vida de les persones, i en aquest cas, específicament, de les 



persones depenents. 

Segon.- Exigir al Govern central que mantingui, i si s’escau incrementi, l’aportació pressupostària 
d’atenció a les persones en situació de dependència, ja que aquest no només és i ha de seguir sent un 
servei bàsic, subjectiu i universal de la cartera dels serveis socials municipals, sinó que a més s’ha 
demostrat que és un sector que genera ocupació de qualitat i no deslocalitzable.

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat que executi les bestretes compromeses en el contracte 
programa vigent, relacionades amb l’atenció a les persones depenents.

Quart.- Sol�licitar al Govern de la Generalitat que impulsi accions compensatòries amb carácter 
d’urgència per a què entitats socials i administracions locals puguin garantir l’atenció de les persones 
depenents.

Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que elabori un complert desenvolupament del 
Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD), incorporant el desplegament del 
serveis de promoció de l’autonomia personal, prevenció de la dependència, i impulsant una atenció 
integral que incorpori l’atenció sociosanitària . 

Sisè.- Reclamar al Govern estatal i a la Generalitat que compleixin amb els terminis de pagament 
acordats legalment amb les entitats i els governs locals . 

Setè.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés 
de Diputats, a la FMC, a l'ACM i als ajuntaments de les comarques de Barcelona. 

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

Alcalde president:
Moltes gràcies. Passem a la següent moció, senyora Secretària,

 
8888....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA GRUP MUNICIPAL ICV----EUIA PEREUIA PEREUIA PEREUIA PER    
DECLARAR GRANOLLERSDECLARAR GRANOLLERSDECLARAR GRANOLLERSDECLARAR GRANOLLERS     """"CIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGESCIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGESCIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGESCIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES """"

Atesos els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de 
sensibilitat, no només física sinó també psíquica.

Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de ser 
víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de ser subjectes a 
actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar -los estats d’ansietat o de por.

Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats psico etològiques i 
cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat 
allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions on sovint no queda garantit poder 
gaudir d'un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni social de qualitat .

Atès que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, encara que 
hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés d’aprenentatge de 
comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la violència .

Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a la 
conservació de les espècies.



Atès que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les conductes cíviques i de 
respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.

Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers amb 
els que compartim el planeta Terra.

Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació medi-ambiental apropiada i 
promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot antieducatiu per als infants, 
que és el públic majoritari d’aquests espectacles.

Atès que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit 
l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris .

Per tot l’exposat, proposem al Ple municipal de Granollers l’adopció dels següents

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

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Granollers amb els principis ètics, socials i 
medi-ambientals, i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja siguin domèstics, de 
companyia o salvatges.

SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament de Granollers és contrari a l’exhibició d’animals salvatges 
en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc 
de residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals salvatges ..

TERCER.- No permetre la instal�lació a Granollers de circs amb animals salvatges que participin en 
l’espectacle, així com la seva exhibició.

QUART.- Notificar aquest acord a l’organització AnimaNaturalis, a la Federació i a l’Associació 
catalanes de Municipis, als diferents Grups Parlamentaris i al Govern de la Generalitat . 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG:::: 1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    PPPPPPPP::::

Alcalde president:
Moltes gràcies. Passem a la següent moció,
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OCCIDENTALOCCIDENTALOCCIDENTALOCCIDENTAL ....

El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun, organitzat per milers de 
persones sahrauís per protestar per les seves deplorables condicions de vida, va ser dissolt 
violentament per les forces d'ocupació marroquines causant víctimes i desapareguts.

Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què viuen els i les 
sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori d'Àfrica pendent de 
descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Una situació de contínues 
violacions de drets humans, espoli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i 
tortures.



Pel que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta dissolució violenta per 
part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració 
sota tortura a 24 sahrauís per responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els 
esdeveniments del desmantellament violent de Gdeim Izik .

Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara Occidental, el règim 
marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons el parer de nombrosos observadors 
internacionals, no va comptar amb les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què 
suposadament van ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, 
només es va practicar una prova forense i no es va realitzar cap test d 'ADN.

Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va condemnar a 
nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres deu a penes d'entre 20 i 25 
anys i als dos últims a dos anys de presó . Aquestes penes duríssimes suposen un nou atemptat 
contra el poble sahrauí, contra el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un 
poble sotmès permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina.

Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han vingut 
sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les Nacions Unides 
desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental), 
monitoritzi el respecte a els drets humans del poble sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última sessió del 
Parlament Europeu, va aprovar el seu mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de 
Nacions Unides a celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol.licita, a més d'una 
solució justa i duradora al conflicte mitjançant l 'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la llibertat 
de tots els presos polítics sahrauís.

Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 º període de sessions del 
Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP)) 

21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al Sàhara 
Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del Sàhara Occidental, 
inclosos la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de manifestació, exigeix l'alliberament 
de tots els presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca 
la necessitat d'un seguiment internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental ; dóna 
suport a una solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble 
sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides;

Per tot l’exposat anteriorment exposat, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple Municipal 
l'adopció dels següents.

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

Primer.- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXIIª sessió del Consell de Drets Humans 
de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el 
Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com 
demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme 
internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del 
conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen 
nombroses resolucions de les Nacions Unides.

Segon.- Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a Madrid, al 
Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de Diputats, al President del Senat, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, President del Parlament Europeu i l'alta representant de la 
Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde President:



I el darrer punt,

 
8888....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICV----EUIA EXIGINT LAEUIA EXIGINT LAEUIA EXIGINT LAEUIA EXIGINT LA    
RETIRADA DE LA LOMCERETIRADA DE LA LOMCERETIRADA DE LA LOMCERETIRADA DE LA LOMCE

En els darrers dies s’ha aprovat, al Consell de Ministres, i de forma definitiva, la Llei Orgànica de 
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), més coneguda com a Llei Wert. Aquesta llei, que es una 
burla a l’educació pública i al model d’immersió lingüística de Catalunya, ha estat aprovada sense cap 
mena de diàleg ni consens amb la comunitat educativa, ni amb els agents socials, ni amb els governs 
autonòmics.

La LOMCE ataca directament els fonaments de l’educació catalana. El model d’immersió lingüística 
que durant dècades hem construït de forma unànime, amb governs de tots els colors i amb el suport 
dels professionals i la ciutadania, representa l’èxit integrador de la societat catalana. El bilingüisme 
real, no excloent ni segregador, la revitalització del català com a llengua social i de carrer, o la 
integració dels nouvinguts, són èxits del nostre model educatiu, que ha estat sempre un referent en el 
que s’han emmirallat altres països plurilingües . 

Però aquesta “Llei Wert” no només dinamita el model català, sinó que també ataca obertament el 
model d’educació laica, que també és garant de la integració, fent que per primera vegada des del 
franquisme, l’assignatura de Religió sigui puntuable per a la mitja del curs . 

Finalment, la LOMCE posa fonaments ferms per a seguir avançant en la privatització de 
l’ensenyament, permetent la participació d’empreses privades en el finançament dels centres i el 
disseny curricular, i provoca també la separació injusta d’aquells “que serveixen” dels que no, creant 
un model educatiu de dues o tres velocitats que ni garanteix l’equitat, ni assegura el futur dels nostres 
joves. Això sí, si tira endavant la llei, Wert i els seus amics, tindrán ma d’obra barata i poc cultivada 
durant molt de temps.

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa al Ple els següents acords:

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

Primer.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la LOMCE, per significar un retrocés en la qualitat 
de l’educació i atemptar contra la cohesió social .

Segon.- Exigir el cessament del Ministre d’Educació, sr. Jose Ignacio Wert.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat i animar a tota la comunitat educativa de Catalunya a 
mantenir el sistema d’immersió lingüística i d’educació plural del nostre país,  desobeïnt de forma 
cívica i pacífica davant de qualsevol llei que pretengui eliminar -lo.

Quart.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell d’Educació de Granollers, als centres 
educatius de Granollers i a les organitzacions de pares i mares de la ciutat . 

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

 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas acabat aquest apartat anem a l'apartat de torn de precs, preguntes i 
interpel�lacions, per part d'Acció Granollers, endavant.



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

Senyor Mur:
Sí, seria un prec. I és que l'Ajuntament de Granollers,  a partir d'ara, es plantegés ingressar el seus 
tributs a l'Agència Tributaria Catalana, en comptes de fer-ho a la espanyola. I en tot cas, ja li faig un 
segon prec també així, un darrere l'altre, si aquesta decisió es considera que és una decisió que s'ha 
de prendre a nivell de ciutat, doncs que s'organitzi una consulta en aquest sentit perquè els ciutadans 
decideixin on volen fer-ho, tampoc cal que prengui la decisió l 'equip de govern. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, en tot cas ho anotem com a prec, alguna altra qüestió? no? endavant, no? Partit 
Popular, cap. Convergència i Unió, endavant.

Senyora Navarro:
Bona tarda, davant de la dificultat d'aparcament a les zones blaves de molts pares i mares així com 
d'altres familiars, a l'hora de recollir els menors en els diferents col�legis de primària de la ciutat, 
sobretot a les nou hores del matí, a les 13 hores del migdia i també a les 17 hores de la tarda, és per 
el què des d'aquest Grup es demana establir l'exempció a la taxa d'estacionament d'horari limitat i 
pagament del corresponent comprovant durant 15 minuts. Tant de 9 a 9 i quart del matí, com de 13 
hores a 13 i quart, així com de 5 a 5 i quart de la tarda, per tal de poder garantir una correcta recollida 
per part dels pares dels menors a totes les zones blaves properes a les diferents escoles de la ciutat .
Mitjançant, per suposat, un acord entre les diferents AMPES de les escoles i establir-ho doncs a les 
Ordenances Fiscals, proporcionant un distintiu d'aparcament per als diferents vehicles de les parts 
sol�licitants. En el penúltim Ple, crec recordar, que va ser el Ple de març, tant el senyor Segovia com el 
senyor Alcalde, van fer referència a la voluntat política i valentia per adoptar mesures idònies en quant 
a mobilitat a la ciutat, per tant des del meu Grup se'ls demana aquesta voluntat política i valentia en 
quant als pares i mares i altres familiars que recullen i porten els seus menors a les diferents escoles 
de la ciutat, i que així sigui.  

Alcalde president:
Bé, interpretem com a prec. Perdó? Ho interpretem com a prec. No sé si el senyor Segovia vol fer 
algun comentari, davant del prec.
I en tot cas vostè a acabat "i així sigui" amb un prec també jo crec que... si ara el senyor Segovia dirà 
sí amen, o no...
Endavant senyor Segovia,

Senyor Segovia:
Yo es que las relaciones con la Iglesia no las tengo yo muy... Pero...



Alcalde president:
Ella té l'assessorament del Germà Cequier que l'ajuda,

Senyor Cequier:
...

Alcalde president:
Endavant, endavant,          

Senyor Segovia:
Recojo el prec y lo estudiaremos por enésima vez. Pero aquí confrontamos dos modelos y no repetir 
los argumentos, que como bien decía, utilicé en el pasado Pleno del mes de marzo. Y utilizaba la 
valentía, pero es que la valentía..., a veces la línea es muy frágil que traspasa la valentía con la 
inconsciencia, y aquí nos podemos encontrar con un problema. No digo, y evidentemente no dudo de 
su buena voluntad en el sentido de la propuesta, pero a la hora de gestionar, es muy complejo. Porque 
ese cuarto de hora, yo me hago otras preguntas: ¿por qué limitado únicamente a los colegios? por 
ejemplo, ¿y a los centros sanitarios?, luego puede salir el argumento de la gente que utiliza los 
centros comerciales, ¿por qué no?
Yo creo que aquí, en el fondo, encontramos una confrontación de modelos. Recuerdo que hace bien 
poco también nos pedían la excepción o no pagar los sábados por la tarde para favorecer el comercio, 
cuando creo, puedo estar equivocado, pero creo que lo único que conseguiríamos es el efecto 
contrario. Porque la gente no rotaría, que es para lo que está hecha la zona azul.
Ya le digo, volvemos a coger el prec, lo volvemos a estudiar, durante la discusión el mes de octubre 
noviembre de las Ordenanzas Fiscales es el momento de plantear esta opción, pero ya le digo, yo 
creo que es un difícil encaje y sobretodo una difícil gestión .     

Alcalde president:
En tot cas també, a banda d'estudiar-ho a la Comissió Informativa en el moment en que hi hagi tot lo 
que fa referència a les Ordenances Fiscals, també hi ha un espai idoni que és el Consell de Mobilitat 
que es va reunir doncs fa escassos dies i en tot cas també, la setmana passada en concret, i va 
analitzar qüestions referides a les zones blaves.
En tot cas jo comparteixo la reflexió del senyor Segovia, de que el que hem de buscar es com instem a 
la mobilitat a les zones blaves, a la rotació. I tampoc, estic massa segur que lo que vostè proposa vagi 
en aquesta línia i també creiem que el que convé són mesures per incentivar el desplaçament a peu 
cap a les escoles, que és un tema en el que també hi hem treballat històricament, però en tot cas, com 
ha dit el senyor Segovia, tindrem ocasió de parlar-ne després de l'anàlisi que podem efectuar a partir 
del seu prec, en la Comissió Informativa.

Senyor Segoia,
Senyor Alcalde, si me permite matizar una cosa más, añadir, le recordaría que en los Plenos hay 
parquings de la ciudad, disculpe, hay parquings en la ciudad que ya ofrecen aparcamiento gratuito a 
las entradas y salidas de los colegios, y la utilización está siendo mínima, ya le digo, y además 
comunicada a las Ampas y a los padres de los colegios.



Alcalde president:
En tot cas, tindrem ocasió de parlar-ne amb més calma. Insisteixo amb abordar sobretot la mobilitat i 
el desplaçament a peu. Més del 90% de desplaçaments que es fan a les escoles són a peu, que ho 
tinguem en compte, i aquesta és una línia que segur hem d’enfortir, també convé enfortir-la. Més 
qüestions? Endavant senyor Sastre,

Senyor Sastre:
Sí, seria un prec pel Regidor d'Obres, el senyor Albert Camp. Aquest Regidor ha pogut saber, un 
servidor ha pogut saber que, per una qüestió simplement de veïnatge de la zona, que alguns veïns del 
carrer Princep de Viana, de fet me n'he assabentat avui mateix estan, alguns veïns i alguns 
comerciants del carrer Princep de Viana estan fent una recollida de signatures perquè estan 
queixosos de la situació del carrer i volen fer una sèrie de demandes entre les quals doncs hi ha 
l'acondicionament de la façana dels antics cinemes Mundials i una ubicació millor dels contenidors de 
la brossa.
Jo tampoc no em vull centrar doncs en aquest carrer, perquè tampoc vull ser mal interpretat però això 
és una reivindicació que jo crec que relliga una mica amb una sèrie d'observacions que aquest grup 
de Convergència i Unió ja ha fet fa temps, i que giren a l'entorn d'una diguéssim possible deixadesa 
d'alguns carrers del voltant del carrer Anselm Clavé, sobretot després de la seva vianalització.
Jo el que li demanaria, o el prec que li faria, és en tot cas, si és en aquest cas possible, l'Ajuntament, 
ja sé que és l'antic local dels antics cinemes Mundial , doncs és propietat de propietaris privats. Però si 
l'Ajuntament pot fer algun tipus de mediació perquè hi hagi un acondicionament de la façana, que en 
aquest moments dona una imatge diguéssim negativa perquè està en un estat d'abandonament 
visible, si es pot doncs replantejar la ubicació d'alguns contenidors, no només del Princep de Viana, 
sinó d'altres carrers dels entorns, perquè són llocs de pas i molt transitats, i molt propers també a una 
zona que és la plaça de la Corona, que ara mateix té bastant carrega de vianants. I jo, des d'aquest 
Grup, doncs pensem que és un bon moment, aquest de dificultat econòmica, per fer diguéssim un 
urbanisme diguéssim de microcirurgia, és a dir, que no requereix grans inversions, però sí que permet 
fer alguns replantejaments a nivell de més petita escala. Gràcies.         

Alcalde president:
Crec que el prec  tindrà en aquest cas una resposta coral, perquè toca a uns quants llocs. Sí, sí, 
perdoni,

Senyor Sastre:
Ara per acabar, només volia afegir un així sigui, a veure  si es compleix el Ple. No, el Ple no, el prec 
vull dir. Que en lloc de prec ja és una plegaria.

Alcalde president:
Ostres, no sé que dir... Bé, en tot cas

Senyor Camps:
No sé on sóc.    



Alcalde president:
En tot cas, contestarà el senyor Camps, i suposo que també, no sé si el senyor Segovia voldrà dir 
alguna qüestió. El que

Senyors Camps:
En tot cas...

Alcalde president:
Albert, un segon, es que avui estem una mica esvalotats, veig que totes aquestes imprecacions, ens 
condueixen...
En tot cas, aquí hi ha tres vessants. I en tot cas un és el que fa referència a Obres, que és on es 
centrarà l'Albert. Si el senyor Segovia vol dir alguna cosa sobre els contenidors ho dirà i sinó ho 
deixem per un altre costat. I pel que fa doncs als edificis privats, qui en té la competència és el regidor 
d'Urbanisme que segurament també voldrà opinar, Endavant senyor Camps, ara sí,

Senyor Camps:
Bé, pel que fa a obres, comentar que ja a la Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat hi hem portat els 
projectes, de peatonització del tram del carrer Princep de Viana fins la cruïlla amb el carrer Guayaquil, 
i també de la plataforma única del carrer Guayaquil amb la plaça del Peix i el carrer del Teatre. I que 
aquestes doncs són actuacions que estan en aquest moment ja pendents de començar l'execució 
d'alguna d'elles. Per tant això serà immediat i segurament ajudarà, doncs, i per això hem elaborat 
aquests projectes i per això ho tenim en el Programa d'Actuació Municipal perquè tot el que s'ha vingut 
fent a l'entorn de l'illa de vianants doncs en la mesura de les possibilitats que tenim com varem fer 
amb el carrer Marià Maspons, o com estem projectant també amb altres, doncs es tracta que pugui 
anar consolidant-se aquesta àrea de vianants que hem anat creant i que funciona bé.
Bé, en tot cas, quan es fa el projecte lògicament parlem amb els altres serveis municipals que hi som 
implicats i temes que s'han plantejat doncs es tindran en compte, com poden ser els temes dels 
serveis. No només aquest, sinó d'altres, com sempre que fem una actuació en l'espai públic. En tot 
cas ara, no sé si...

Alcalde president:
El senyor Terrades, completarà la informació pel que fa aquest aspectes més de paisatge urbà. 
Endavant,

Senyor Terrades:
Sí, com sap el senyor Sastre, això ho fa perfectament el regidor d'Obres, totes les obres que es fan de 
reordenar l'espai públic, prèviament es presenta, un cop presentat en els Grups Municipals, amb  els 
veïns i veïnes perquè puguin opinar. Sigui l'obra gran o petita, doncs ja la comissió de seguiment per 
part de les persones que en un moment determinat pateixen les obres, després les gaudeixen, però 
primer les pateixen.
I per tant també en aquest cas concret que estem parlant d'un entorn molt central de la ciutat. Encara 
que és cert que a vegades sembla que estigui al darrere, no?, del que seria el gran espai que s'ha, 
dels grans espais que s'han peatonalitzat en el centre.
Volem també treballar un aspecte, o uns temes que fins ara no s'havien treballat, i que tenen a veure 
amb el Pla de Paisatge, amb el projecte del Pla de Paisatge que properament també discutirà aquest 



Ple. I hem encarregat en els serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament de Granollers que en el mateix 
moment que es facin aquestes obres, treballar també el que és totes les façanes de la plaça del Peix, 
del carrer Teatre, tot i que el carrer Teatre si que és un carrer que queda molt al darrere, i segurament 
molts ciutadans i ciutadanes de Granollers  no el coneixen, però bé, és un carrer que tenim a la ciutat. 
I actuar també a la façana de l'antic cinema Mundial, tot i que, totes les façanes són edificis privats, 
però ara en parlarem amb tots els veïns i dintre de lo que és la Carta de Colors, que contempla el Pla 
de Paisatge, doncs es treballarà des d'un punt de vista també d'actuar en aquestes façanes per tal de 
començar a treballar en aquests aspectes de la ciutat, també n'hem parlat amb altres col�lectius que 
s'han preocupat per aquest tema, i per tant estem analitzant i estudiant i farem una proposta que 
coneixeran els Grups Municipals i que evidentment coneixeran els veïns i les veïnes que és amb els 
que al final haurem d'acabar interactuant en aquest espais.

Alcalde president:
Moltes gràcies, més preguntes? No? en tot cas, ara quedaríem a disposició dels ciutadans que ens 
acompanyen. Excusaríem a la senyora Pietat Sanjuan, si no els hi sap greu. Gràcies. Estem a 
disposició del ciutadans, alguna pregunta?

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