ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 1 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Dia:
Dia : 29 de gener de 2013
Hora:
Hora : 19:
19:30 h
Lloc:
Lloc : Saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Alcalde president
Illm. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Tinents i tinentes d'alcalde
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia i Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Regidors i regidores
Sr. Pere García de los Riscos
Sra. Maria del Carmen Garrido i López
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Mariona Pons i Rodríguez
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sr. Àlex Sastre i Prieto
Sra. Verònica Navarro i Serrano
Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sr. Javier Rojas Botella
Sr. Pedro J. González Villafranca
Sra. María del Mar Robles Macías
Sr. Josep Casasnovas Vaquero
Sr. Pep Mur i Planas
Secretària general accidental
Sra. Àngels Badia i Busquets
Interventor general
Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde president:
Benvinguts i benvingudes a la sessió plenària ordinària del mes de gener. Lamentem haver de
començar aquest plenari recordant a dues persones que ens han deixat en les darreres setmanes.

Recordant a qui va ser regidor d'aquest Ajuntament entre l'any 1983 i 1987, senyor Antoni Sitjes
Oliveres que ens va deixar recentment a l'edat de 90 anys. I recordar també a qui fins fa poques
setmanes va ser el Defensor dels ciutadans de Granollers, el nostre síndic, la persona que durant 15
anys va obrir una nova etapa a la ciutat, per tal de treballar conjuntament amb tots nosaltres per
garantir els drets dels ciutadans i les ciutadanes, ens va deixar fa pocs dies el Jordi Baulies, havia
deixat de ser Defensor del Ciutadà just a finals de novembre per tant ha estat actiu fins el final, només
un mes i pocs dies, menys de dos mesos han passat entre que va deixar el seu càrrec a la nostra
ciutat i llavors va deixar també la seva presencia amb tots nosaltres, per tant recordar-lo, fer constar,
tal com vàrem fer fa uns mesos l'agraïment de la Corporació per la seva feina, el sentiment d'aquesta
Corporació a la família i òbviament dir que recordarem molt i molt aquests quinze anys, la seva feina
ha obert un camí molt interessant que ha estat exemple en molts municipis de Catalunya, el trobarem
a faltar.
Passem ara ja a aprovar l'acta del Ple de la sessió del 18 de desembre, si és que no hi ha cap
inconvenient, alguna esmena a l'acta? no? per tant senyora Secretària la donaríem per aprovada.
1).-APROVACIÓ
).- APROVACIÓ DE L 'ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2012.
2012 .
Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena

Alcalde president:
Passem al punt 2 i 3, que són els punts a partir dels quals es controla l'acció de govern, endavant,

2).-CONTROL
).- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,
I,
EN CONCRET,
CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES
SESSIONS NÚMEROS 45 A 47,
47, CORRESPONENTS ALS DIES 4, 11 I 18 DE DESEMBRE DE
2012,
2012,RESPECTIVAMENT , PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D'
D'AQUESTES SESSIONS
S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,
POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'
L'ARTICLE
22.
22.2A) DE LA LLEI 7/1985,
1985 , DE 2 D'ABRIL,
ABRIL , I ELS ARTICLES 104 I 113.
113 .1.B) DEL RD 2568/
2568 /1986,
1986 , DE
28 DE NOVEMBRE .
3).-CONTROL
).- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,
I,
EN CONCRET,
CONCRET, DE LES RESOLUCIONS DE L'
L'ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,
DELEGATS,
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,
COMPTE, EN ELS TERMES DE L'
L'ARTICLE 22.
22.2A) DE LA LLEI
7/1985,
1985 , DE 2 D'ABRIL,
ABRIL , I DELS ARTICLES 42 I 104 EL RD 2568/
2568 /1986,
1986 , DE 28 DE NOVEMBRE .

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 4 és un
punt molt de tràmit simplement són unes modificacions d'uns estatuts de l'Associació del Àmbit de la
B-30, per regularitzar algunes qüestions que ens han indicat des dels Serveis Jurídics, endavant
senyora Secretària,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

4).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR ELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR L'
L'ASSOCIACIÓ
ÀMBIT BB-30,
30, DE LA QUAL FORMEN PART ELS AJUNTAMENTS DELS TERMES MUNICIPALS

QUE ES TROBEN A L'
L'ÀREA D'
D'INFLUÈNCIA DEL TRAM DE L'
L'AP7
AP7 I L'
L'AP2
AP2 QUE VA,
VA, EN SENTIT
ESTEST -OEST,
OEST , ENTRE ELS MUNICIPIS DE MARTORELL I LA ROCA DEL VALLÈS I EN SENTIT
NORDNORD -SUD ENTRE ELS MUNICIPIS DE CASTELLAR DEL VALLÈS I SANT CUGAT DEL VALLÈS
El dia 30 d'octubre de 2012, el Ple de l'Ajuntament va aprovar els Estatuts que han de regir
l'ASSOCIACIÓ DE L'ÀMBIT DE LA B-30, de la qual en forma part l'Ajuntament de Granollers.
Posteriorment, altres municipis que formen part de l'Associació de l'àmbit de la B-30 han aprovat els
Estatuts que han de regir aquesta Associació introduint algunes modificacions que l'Ajuntament de
Granollers creu convenient incloure, relatives a l'establiment del domicili social, a incloure entre les
competències del Consell General l'aprovació de la gestió de l'òrgan de govern, a establir que el
Consell General es constitueix vàlidament, no sigui quin sigui el nombre de membres assistents, sinó
quan el nombre de persones associades presents o representades siguin igual o superior a 1/3 dels
membres integrants i que cal una majoria de 2/3 del membres associats per disoldre l'Associació de
l'àmbit de la B-30.
Atès que l'article 133.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que per la creació d'organitzacions associatives
d'àmbit català cal l'acord de creació pres pels ens locals interessats i l'aprovació dels estatuts pels
quals s'ha de regir l'Associació.
L'article 136 del mateix text legal estableix que en els aspectes no fixats per aquest títol, s'ha d'aplicar
la legislació general sobre associacions i l'article 15 del Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya preveu que per a la
constitució de les associacions caldrà que els ens locals preguin l'acord per majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer.
Primer Aprovar la modificació dels Estatuts que regiran l'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30, d'acord amb la
següent transcripció:
ESTATUTS DE L 'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B -30
TÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS .
Article 1. Denominació i naturalesa
Amb la denominació ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30 es constitueix aquesta entitat.
L'Associació ÀMBIT B-30 (en endevant, l'Associació) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
jurídica i es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i per la normativa
reguladora del dret de les associacions, i especialment per la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Llibre
Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques (DOGC núm 5123, de 2 de maig
de 2008) i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'Associació (BOE núm. 73, de
26 de març).
En tot allò no expressament regulat per l'esmentada normativa, s'apliquen les normes del Dret privat.
Article 2. Finalitats i activitats de l 'Associació
L’Associació té per objecte definir i desenvolupar una estratègia de collaboració entre empreses,
centres de recerca, universitats, administracions locals, organitzacions empresarials, organitzacions
sindicals i governs per incentivar l’economia productiva a la zona industrial i tecnològica que comprèn
l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest territori com una de les regions
industrials amb més potencial innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa.
Per aconseguir la seva finalitat, l’Associació pot dur a terme les activitats següents :
- Fer propostes d’ordre administratiu i territorial que incrementin la funcionalitat de l’àmbit .
- Promoure la recerca d’ajuts adreçats a l’economia productiva.
- Establir acords de collaboració amb socis que puguin potenciar el projecte .
- Encarregar estudis de prospecció i planificació estratègica .
- Organitzar jornades de treball i jornades informatives .
- Constituir grups de treball sobre els diferents àmbits del projecte .
- Difondre i fer promoció de les activitats de l’Associació .

Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el Consell General
pot acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients a l’efecte d’assolir les seves
finalitats.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial de l’Associació el forma la suma dels termes municipals que es troben a l’àrea
d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i de la
Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès.
Aquest àmbit no és excloent i és possible la incorporació d’altres municipis que comparteixin els
objectius de l’Associació.
Les funcions de l’Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a
la resta del territori de l’Estat Espanyol, així com a escala internacional.
Article 4. Domicili social.
1. El domicili de l'Associació s'estableix a Sabadell, plaça de Sant Roc, núm. 1(08201) sense perjudici
que el Consell General pugui modificar-ho quan ho consideri convenient.
El canvi de domicili caldrà notificar-ho a tots els associats i a la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques.
2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipal associat .
Article 5. Durada de l'Associació.
La durada de l'Associació és per temps indefinit.
TÍTOL II . MEMBRES DE L 'ASSOCIACIÓ
Article 6. Tipus
Els membres de l’Associació poden ser:
a) Membres fundadors
b) Membres ordinaris
c) Socis honorífics
Article 7. Membres fundadors
Són membres fundadors de l’Associació les institucions i organitzacions que han impulsat la
constitució de l’entitat, han elaborat i aprovat els presents estatuts i que es relacionen a l 'annex 1.
Article 8. Membres ordinaris
Poden optar a ser membres ordinaris de l’Associació les persones jurídiques relacionades amb el
projecte. Les persones jurídiques poden sollicitar per escrit la seva admissió a l’Associació. La
sollicitud ha d’anar acompanyada per l'aval de dos membres de l’Associació.
L’admissió s’aprova per majoria de dos terços dels membres del Consell General de l’Associació
assistents a la reunió, segons estableix l’article 19.2 d’aquests Estatuts.
Article 9. Membres honorífics
En són membres honorífics les persones físiques o jurídiques que, per la seva rellevància o aportació,
són mereixedores d’aquesta qualificació, segons acord pres de forma unànime pel Consell General de
l’Associació.
Article 10. Drets dels socis
1. Els membres fundadors i ordinaris de l’Associació tenen dret a :
a) Assistir al Consell General personalment o representats, intervenir-hi i exercir el dret a vot. La
representació es confereix per escrit i és específica per a cada sessió .
b) Ésser informats, un cop convocat el Consell General i amb prou antelació, dels assumptes que
s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació verbal durant la reunió.
c) Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles .
d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas .
e) Sollicitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre el nombre
d’altes i baixes d’associats, a ser informats sobre l’estat de comptes i consultar els llibres de
l’Associació.

f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, d’acord amb
les normes legals i estatutàries.
g) Assistir, els seus representants, a tots els actes que organitzi l’Associació, així com formar part de
les comissions que es creïn.
h) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa en la forma
que reglamentàriament es determini.
i) Exposar al Consell General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de
l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics .
j) Presentar propostes al Consell General, dins del termini que a l’efecte s’estableixi.
k) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries .
l) Recórrer les sancions disciplinàries que se li hagin imposat davant la següent assemblea ordinària
del Consell General que se celebri.
m) Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin .
2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que corresponen
estatutàriament o reglamentària a cadascun dels socis, sense necessitat d’habilitació específica al
respecte.
3. Els membres honorífics tenen el dret d’assistir a les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell
General, amb veu, però sense vot.
4. La condició de membre no és transferible.
Article 11. Deures dels socis
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor compliment
dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb l’Associació i la resta de
membres de l’entitat amb esperit de collaboració.
2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i collaborar en la consecució de la finalitat de
l’Associació.
3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació .
4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació .
Article 12. Pèrdua de la condició de soci
Els socis poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents:
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell General .
b) Per actuar contra els interessos i objectius de l’Associació, o incompliment greu d’alguna altra de
les obligacions estatutàries, segons acord del Consell General en exercici de la potestat disciplinària i
després d’audiència de l’interessat, d’acord amb el que estableix el Títol V d’aquests estatuts,
regulador del procediment disciplinari .
c) Per impagament de les quotes.
TÍTOL III . ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 13. Òrgans de l'Associació
1. L'Associació s’estructura en els òrgans següents:
a) L’Assemblea General, que a tots els efectes es denomina Consell General.
b) La Presidència i les Vicepresidències .
c) La Junta Directiva, que passa a denominar-se Comissió Executiva.
d) La Secretaria
e) Les Comissions Tècniques
2. Cadascun dels socis ha de designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la seva pròpia
entitat, el seu representant a l’Associació. Un cop designats, ho ha de comunicar per escrit a la
Presidència de l’Associació.
3. Tots el càrrecs s’exerceixen gratuïtament.
Article 14. El Consell General
1. El Consell General, que està constituït per la totalitat dels membres de l’Associació, és l’òrgan
sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Associació, adoptar acords en
l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat d’altres òrgans de govern .
2. La Presidència de l’Associació presideix les reunions del Consell General. En cas d’impossibilitat
d’aquesta, l’ha de substituir la vicepresidència designada a l’efecte .
Article 15. Competències del Consell General
El Consell General té les competències següents:

a) El nomenament i el cessament de la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria .
b) L’aprovació dels comptes anuals, el pla d’actuació anual, la gestió de l'òrgan de govern, i la
memòria i el Pressupost anual de l’Associació.
c) Ratificar les conclusions i les propostes que li sotmeti la Comissió Executiva .
d) L’aprovació de l’import de les quotes de contribució al finançament de l’Associació, incloent-hi les
aportacions al patrimoni.
d) L’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació , si escau.
e) L’acord de fusió, federació i/o escissió de l’Associació amb altres entitats .
f) L’aprovació i/o la ratificació dels convenis de collaboració signats per l’Associació amb altres
entitats.
g) Aprovar els Reglaments que desenvolupin els estatuts i les seves modificacions, així com el
reglament de règim intern.
h) Resoldre els recursos que plantegin els socis contra els acords adoptats per la Presidència o la
Comissió Executiva.
i) L’aprovació del nomenament de socis honorífics de l’Associació .
j) Resoldre els expedients disciplinaris i els recursos contra les sancions per faltes greus i molt greus,
d'acord amb el que estableix l'article 30 d'aquests Estatuts.
k) Sollicitar la declaració d’utilitat pública .
l) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics, per
exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents .
m) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l’Associació.
n) Acordar la dissolució de l’Associació .
Article 16. Convocatòria del Consell General
1. El Consell General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva Presidència,
com a mínim dos cop a l’any:
a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’any següent .
b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els comptes i la
memòria de l'exercici anterior.
2. La Presidència, quan ho solliciti un 10% dels membres de l’Associació, pot convocar el Consell
General amb caràcter extraordinari. L’assemblea extraordinària ha de tenir lloc en un termini màxim
de trenta dies a comptar des de la sollicitud de la mateixa .
3. El Consell General es convoca mitjançant una convocatòria que ha de contenir , com a mínim:
- L’ordre del dia.
- El lloc, que podrà ser diferent al del domicili social previst en aquests estatuts .
- La data.
- L’hora de la reunió en primera convocatòria.
4. Un nombre de membres que representi almenys el 10% dels socis pot sollicitar a Presidència la
inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea del Consell General, la qual haurà
d'incorporar-los en l'esmentat ordre del dia. Si aquesta ja ha estat convocada, la sollicitud s’ha de
formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista
per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els associats de l’ampliació de l’ordre del dia
5. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i per mitjans digitals dirigint-se a tots els membres d’acord amb la relació actualitzada
d’associats que ha de tenir l’Associació.
6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió les persones convocades han de tenir a
disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació relativa als temes a tractar en la
reunió, documentació que es pot remetre via digital.
7. Si en l’assemblea general es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra membres
de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix acte una
sessió extraordinària de l’assemblea general amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia .
Article 17. Funcionament del Consell General
1. Al començament de cada reunió del Consell General cal aprovar o esmenar l’acta de la sessió
anterior.
2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, qui designi la Presidència de
l'Associació.
3. El Consell General es constitueix vàlidament quan el nombre de persones associades presents o
representades sigui igual o superior a un terç dels membres integrants .

Article 18. Representativitat dels vots
A cada membre fundador i ordinari de l’Associació li correspon un vot .
Article 19. Acords del Consell General
1. El Consell General pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als estatuts o als fins
de l’Associació.
2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents , per majoria simple
de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi han més vots
afirmatius que negatius.
És necessari el vot favorable de dues terceres parts dels assistents per prendre acords relatius a :
a) L’aprovació del Pressupost, del pla d’actuació, dels comptes anuals, de la gestió dels òrgans de
govern i de les aportacions en efectiu o en espècie dels socis per al funcionament de l 'Associació.
b) L’admissió dels socis ordinaris .
c) La resolució dels expedients disciplinaris per les infraccions comeses pels socis i sòcies .
3. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’Associació
s'adoptaran en sessió extraordinària, convocada a aquests efectes, en la qual estiguin presents o
representats més de la meitat del total de socis. L'aprovació es fa per majoria de dos terços dels
assistents. Si no s'assolís aquest quòrum d'assistència en primera convocatòria, s'adoptarien per
majoria de dos terços dels vots presents o representats en segona convocatòria. A la convocatòria,
s’informarà suficientment de la necessitat d’aquest quòrum.
4. La votació del acords és a mà alçada. Ha de ser secreta si ho solliciten, almenys, el 10% dels
associats presents o representats en la reunió o quan la Presidència ho estimi oportú .
5. Els associats que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Associació, no puguin votar un
determinat punt de l’ordre del dia no es computen als efectes d’establir la majoria necessària per a
adoptar l’acord.
6. Els acords adoptats segons aquests estatuts vinculen a tots els membres de l’Associació,
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 20. La Presidència i les Vicepresidències .
1. La Presidència, l’ha d’exercir un Ajuntament o una administració local d’entre els que estiguin
associats.
2. A l’efecte d’escollir les vicepresidències , s’estableixen 6 blocs de representació:
a) Ajuntaments i administracions públiques
b) Universitats
c) Centres de recerca i parcs tecnològics
d) Organitzacions empresarials
e) Organitzacions sindicals
f) Empreses
3. Hi ha vuit vicepresidències, de les quals una s'elegeix d'entre les organitzacions empresarials, una
altra entre les sindicals, una entre els centres de recerca i parcs tecnològics, una entre les
universitats, una entre les empreses i tres d'entre els ajuntaments i administracions públiques. Cal
vetllar perquè cap organització, directament o a través d’ens dependents, ostenti més d’una
vicepresidència en representació de blocs diferents .
4. El Consell General nomenarà la presidència i les vicepresidències, que seran proposades pels
respectius blocs de representació.
5. La presidència i les vicepresidències s’exerceixen per un període de quatre anys prorrogables, com
a màxim, per un segon període de quatre anys.
6. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot esdevenir-se per:
a) Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius .
b) Baixa com a membre de l’Associació.
c) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix el
Títol V dels presents estatuts.
7. Les vacants que es produeixin en aquests òrgans s'han de cobrir en la primera reunió del Consell
General que tingui lloc. Mentrestant, un membre del respectiu bloc de representació pot ser nomenat
per la Comissió Executiva per cobrir la vacant provisionalment .
8. Funcions de la Presidència del Consell General :
a) Exercir l’alta direcció de l’Associació .
b) Executar i vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell General .
c) Elaborar la proposta de pressupost i la liquidació dels comptes conjuntament amb la Secretaria de
l'Associació.
d) Elaborar, conjuntament amb la resta de membres de la Comissió Executiva, el pla d'actuació anual i

la memòria d'actuació.
e) Representar judicial i extrajudicialment l’Associació .
f) Subscriure en nom de l’Associació els contractes i convenis per a l’acompliment de les seves
finalitats.
g) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del Consell
General i de la Comissió Executiva.
h) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat
i) Sollicitar subvencions de les diferents Administracions públiques .
j) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació .
k) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General .
9. Funcions de les Vicepresidències
a) Són atribucions de les Vicepresidències les que la Presidència del Consell General li delegui i les
que li siguin atribuïdes pel Consell General en execució dels seus acords .
b) Les Vicepresidències substitueixen la Presidència del Consell General en els casos de vacant,
d’absència, impossibilitat i malaltia, per l’ordre que estableixi el Consell General o, si no n’hi ha, pel
que disposi la Presidència del mateix.
Article 21. La Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva és l’òrgan collegiat de caràcter permanent que administra i representa
l’Associació, sense perjudici de les atribucions pròpies del Consell General com a òrgan suprem .
2. La Comissió Executiva estarà formada per la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria de
l'associació.
3. La Secretaria, que tindrà veu i vot, l'exercirà el membre que ho sigui de l’Associació; si no pogués,
qui designi la Presidència.
Article 22. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva
1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure d’assistir a
les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’Associació i de participar en les deliberacions i en
l’adopció d’acords.
2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon
administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, actuant
sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret de les informacions confidencials
relatives a l’Associació, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.
3. Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin a l’Associació per incompliment
de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions .
Article 23. Competències de la Comissió Executiva
Es competència de la Comissió Executiva:
a) Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació per potenciar la zona industrial i
tecnològica que comprèn tot l'eix de la B-30, i aprovar els documents que se’n derivin, d’acord amb les
directrius aprovades pel Consell General .
b) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei per tal
de complir les finalitats de l’Associació; així mateix, complir les decisions preses pel Consell General,
d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest òrgan estableixi .
c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics,
per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents .
d) Crear i potenciar les Comissions Tècniques que s’escaiguin, donant-ne compte al Consell General
per tal d’aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, nomenar la presidència
i secretaria tècnica de cadascun d’aquests grups i autoritzar els actes que projectin dur a terme .
e) Lliurar al Consell General els resultats dels debats i dels treballs que es vagin elaborant en el
decurs de les diferents fases del desenvolupament de la finalitat i proposar-li l’aprovació d’aquells
acords que estiguin dins la seva competència.
f) Aprovar les propostes dels pressupostos, les liquidacions de comptes, els plans d’actuació i els
programes anuals d’activitats abans de ser presentats al Consell General .
g) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir l’Associació i la despesa en general,
dins les previsions pressupostàries .
h) Acceptar subvencions de les diferents Administracions públiques i donacions de qualsevol tipus .
i) Acordar els convenis de collaboració de l’Associació amb altres entitats amb ratificació preceptiva
posterior del Consell General.
j) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació .
k) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la

primera reunió del Consell General.
l) Proposar els acords per a la fixació de la forma i import/s de la contribució al sosteniment de
l’Associació per a l’aprovació preceptiva posterior del Consell General .
m) Proposar l’ingrés dels membres honorífics del Consell General
n) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General .
Article 24. Funcionament de la Comissió Executiva
1. Presideix la Comissió Executiva el president de l 'Associació.
2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, l'exerciria el vicepresident que
designi la Presidència.
3. La Comissió Executiva requereix per constituir -se la majoria dels seus membres.
4. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la Presidència,
almenys dos cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per la Presidència o a
petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. En tots els casos caldrà citar als seus
membres amb un mínim de cinc dies d’antelació. La convocatòria es farà per mitjans digitals.
5. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria dels seus membres presents o
representats. Els acords presos s’han de fer constar en el llibre d’actes i els ha de signar la Secretaria
i Presidència de la Comissió Executiva. En iniciar-se cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la
sessió anterior. A cada membre de Comissió Executiva li correspon un vot.
6. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels socis davant el Consell General,
sense perjudici de la seva immediata executivitat a tots els efectes. El Consell General tan sols pot
revocar l’acord dictant les recomanacions sobre el contingut del nou acord que hagi de dictar la
Comissió Executiva; aquestes instruccions han d’ésser obligatòriament seguides per la Comissió
Executiva.
7. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant teleconferència, videoconferència, multiconferència
o qualsevol altre sistema que no impliqui presència física dels membres, si la convocatòria s’efectua
amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de sessió no presencial. En aquests casos
és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la
possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al
lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells
que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència o hagin emès el vot per correu
electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la Presidència i ha de contenir l’ordre del dia
amb els punts a tractar.
8. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a criteri de la
Presidència, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o
qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància
de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat .
Article 25. La Secretaria de l’Associació
1. El Consell General ha de designar una persona per a la Secretaria de l’Associació, que s’encarrega
d’estendre les actes de les reunions dels òrgans collegiats i dels acords adoptats, així com de
custodiar la documentació, lliurar, quan calgui, certificacions dels acords i també de portar els llibres
de registre dels socis i acords de l’Associació .
2. El càrrec de secretari o secretària comporta el de tresorer. És funció de la Tresoreria complir els
deures comptables previstos en aquests estatuts, custodiar els llibres, presentar el balanç i l’estat de
comptes de cada exercici al Consell General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de
l’exercici següent.
3. Per exercir el càrrec de secretari o secretària cal ser membre de l’Associació .
4. El càrrec de secretari o secretària té una durada de quatre anys, prorrogable per un segon mandat
de quatre anys més.
5. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot esdevenir-se per:
1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius .
2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec .
3. Baixa com a membre de l’Associació.
4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix el
Títol V dels presents estatuts.
6. La Secretaria podrà ser assistida en les seves funcions per un membre de l 'òrgan al qual representi.
Article 26. Les Comissions Tècniques
1. La Comissió Executiva pot constituir les Comissions Tècniques que consideri convenients, si bé
n’haurà de donar compte al Consell General.

2. Les Comissions Tècniques constituïdes presentaran almenys un cop a l’any el contingut dels seus
treballs al Consell General.
TÍTOL IV . RÈGIM ECONÒMIC
Article 27. Patrimoni fundacional.
L’Associació no disposa de Patrimoni en constituir -se.
Article 28. Recursos econòmics
1. L’Associació comptarà amb els següents recursos econòmics :
a) Quotes anuals dels membres fundadors i ordinaris.
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes .
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, si escau.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir -se.
2. El Consell General, quan aprovi el pressupost anual, ha de fixar les aportacions inicials i anuals
dels socis. Aquestes poden ser en efectiu o en espècie. Les aportacions extraordinàries o vinculades
a projectes s’han d’aprovar en cada cas.
Article 29. Pressupost i comptes anuals
1. El pressupost anual de l’Associació l’elabora la Presidència amb l'assessorament de la Secretaria i
l’ha d’aprovar el Consell General amb validació prèvia a la Comissió Executiva .
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de l’acte de
constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent.
TÍTOL V . RÈGIM DISCIPLINARI
Article 30. Procediment disciplinari
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies .
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació, segons el que estableixi el
reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Presidència nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i
proposa la resolució en el termini de 30 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.
El Consell General és l'òrgan competent per a resoldre els expedients disciplinaris. La resolució que
adopti haurà de ser motivada, i caldrà el vot favorable de dues terceres parts dels assistents .
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades pel Consell General, les persones
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant el
primer consell general que tingui lloc .
TÍTOL VI . DISSOLUCIÓ DE L 'ASSOCIACIÓ
Article 31. Dissolució de l'Associació
L’Associació es dissol per acord del Consell General convocat de manera extraordinària amb aquesta
finalitat, i adoptat amb els requisits de quòrum establerts a l'article 19.3 d'aquests estatuts.
Article 32. Liquidació i destinació del patrimoni
1. Un cop acordada la dissolució, el Consell General adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a la
destinació del béns i drets de l’Associació com a l’extinció i liquidació de qualsevol operació pendent .
2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’Associació en el moment de la dissolució
s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades als objectius i finalitats de l’Associació, sense que es
pugui distribuir entre el associats, i sempre segons allò que estableix l’article 314, apartats 4 a 8, de
l’esmentada Llei 4/2008.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El primer mandat de la Presidència i de les vicepresidències nomenades en representació dels
municipis o de les administracions locals, així com el de la secretaria si aquesta també fos
representant d’una administració local, serà des del nomenament fins a la constitució de les noves
corporacions locals sorgides de les eleccions municipals de 2015.
Annex 1. Membres fundadors

Relació ajuntaments
Relació universitats
Relació centres de recerca
Relació parcs tecnològics
Relació organitzacions empresarials
Relació organitzacions sindicals
Relació entitats
Segon.
Segon . Designar com a representant de l'Ajuntament de Granollers en l'Associació de l'Àmbit de la
B-30 el regidor de l'Àrea de Territori i Ciutat, senyor JORDI TERRADES i SANTACREU.
Tercer . Notificar aquest acord al President de l'Associació de l'àmbit de la B-30 i als Ajuntaments que
en formen part.
APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem al punt número 5, és un dictamen relatiu a aprovar el Pla d'Acció de suport als
afectats per els desnonaments hipotecaris, endavant senyora Secretària,

5).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA D'
D'ACCIÓ DE SUPORT ALS AFECTATS PELS
DESNONAMENTS HIPOTECARIS
Amb l'esclat de la crisi i el consegüent augment de l’atur s'ha anat produint progressivament l'entrada
de milers de famílies en una situació límit que les impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com
ara el pagament del seu habitatge habitual. La conseqüència no és solament la pèrdua de l'habitatge
per a les famílies, amb tot el que això suposa, sinó també una condemna financera de per vida. Són
moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals
en definitiva als problemes que sacsegen la ciutadania com és la situació que s’està produint a la
nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos de desnonaments de
famílies dels seus habitatges habituals.
Cal reaccionar de forma contundent i immediata per evitar que totes les conseqüències de la crisi
recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies, i, en canvi, les entitats
financeres com una part responsable d'aquesta crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense
assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals , tot mantenint
la seva posició de força en l'execució hipotecària amb el resultat de la pèrdua habitatge per a milers
de famílies.
Són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència
de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.
Les mesures adoptades fins avui pel Govern central han arribat tard i han estat insuficients per
resoldre i/o palliar la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures
aplicades fins avui. En aquest sentit, constatem amb preocupació l'actitud de les entitats bancàries,
que fan recaure sobre la part més vulnerable totes les conseqüències d'uns contractes hipotecaris
dels quals moltes vegades no van proporcionar informació prou clara .
Els poders públics han de posar doncs en marxa un pla integral que doni respostes als problemes
presents i futurs del sobre endeutament hipotecari. No ens podem centrar únicament en la dació en
pagament –que allibera el deutor de la càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatgesinó que també és necessari regular el sobre endeutament com a factor social de risc i exclusió, i
garantir el dret a l’habitatge.
Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes es concreten
bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les

persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una
banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra, reben totes les
peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de plena crisi, quan els recursos són
encara més escassos.
Però han estat, novament, les administracions locals, en tant que institucions més properes a la
ciutadania, així com les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats, les que
estan donant resposta com poden sense competències ni recursos a les situacions viscudes per les
famílies en aquests processos.
L'Ajuntament de Granollers, malgrat la seva limitació, i dins les competències que té assignades, està
donant respostes de caire preventiu i palliatiu al problema , mitjançant diverses actuacions:
- Recollint informació, reclamacions i demandes dels ciutadans afectats a través de l 'OMIC.
- Prestant el servei d’informació i orientació a les persones afectades per processos de desnonaments
i d’execucions hipotecàries a través de serveis socials i l’oficina d’habitatge .
- Gestionant la Borsa de mediació per al lloguer social amb la voluntat d’intermediar en el mercat
privat d’habitatge per intentar aconseguir posar habitatges en lloguer del mercat privat per sota preus
de mercat, i alhora, facilitar l’accés a l’habitatge en lloguer a les famílies més necessitades .
- Reservant habitatges que puguin estar disponibles del parc públic municipal per a l’adjudicació a
famílies que es trobin en situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb
necessitats especials.
- Constituint una taula d’adjudicacions conjunta entre serveis socials i habitatge per adjudicar els
habitatges que es pugui gestionar amb rendes més baixes, a les famílies amb situacions
d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials .
- Proporcionant suports econòmics a les famílies en aquelles situacions en què es produeix una
dificultat econòmica puntual per afrontar el pagament de subministraments o de la quota hipotecària o
de lloguer, sempre que es valori tècnicament que aquesta dificultat no es perllongarà més enllà
d'aquesta situació puntual, atesa la limitació pressupostària que l'Ajuntament té per assumir aquest
tipus de despeses. Per facilitar aquesta tasca dels tècnics de serveis socials, tenim subscrit un
conveni d'assessorament legal general amb el Collegi d'Advocats de Granollers.
- Mediant entre els ciutadans afectats i les entitats financeres en aquells casos en risc d'execució
hipotecària o processos d’execució hipotecària oberts per buscar solucions com el re-finançament
hipotecari, o la dació en pagament; amb aquesta finalitat s'ha creat el 2012 una Oficina Local
d'Intermediació Hipotecària, mitjançant un conveni de collaboració amb el Collegi d'Advocats, en la
qual són els professionals del Collegi qui gestionen la intermediació amb les entitats financeres .
- Gestionant des de l’Oficina d’Habitatge la tramitació dels ajuts corresponents a les prestacions
permanents al pagament del lloguer, la Renda Bàsica d’Emancipació o renovació dels ajuts a
l’adquisició d’habitatge amb protecció oficial .
- Proporcionant una acollida temporal d'urgència a fi de donar resposta a situacions extremes on
famílies amb càrregues familiars i/o persones malaltes es queden al carrer, i gestionar conjuntament
amb elles una sortida a la seva situació; a aquesta acollida que fins ara es realitzava exclusivament en
establiments hostalers de la ciutat a partir d'aquest any 2013 s'hi sumaran dos habitatges de propietat
municipal per realitzar aquesta funció.
- Prestant atenció a les famílies afectades pels desnonaments amb ajuts socials a les necessitats
d'alimentació, beques de menjador, llibres i material escolar , entre d'altres ajuts d'urgència.
- Tractant, ja des de l'any 2009, de forma individualitzada els contribuents als quals se'ls ha liquidat
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys com a conseqüència d'una transmissió per
adjudicació hipotecària o dació en pagament. El deute generat per la transmissió i/o el que ja podien
tenir del mateix habitatge i que no havien pogut fer efectiu en el seu moment són acumulats en un
mateix expedient. Aquest expedient és tramitat d'acord amb el que estableix el reglament general de

recaptació i en concret allò que disposa l'article 61 que regula el concepte de deutor fallit i de crèdit
incobrable, que inclou la majoria de supòsits i que resulta d 'aplicació.
La recaptació municipal, en el seu moment, va optar per un criteri d'eficàcia.
Tanmateix, malgrat totes les actuacions més amunt esmentades, presenciem amb impotència com la
problemàtica de l'habitatge segueix tenint uns efectes dramàtics sobre la societat que depassen per
complet la capacitat del món local per fer-hi front.
Així mateix, veiem com les mesures recentment aprovades pel govern central arriben tard i amb un
abast molt limitat. Són mesures que no avancen en la dació en pagament ni en el lloguer social i que
ni tan sols posen ordre als interessos abusius que imposen les entitats bancàries a les persones que
no poden atendre les quotes hipotecàries. En definitiva, es tracta d'una simple moratòria que no
combat l'arrel del problema hipotecari.
Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el 15 de novembre ja que
exclou milers de famílies que seguiran patint igual que actualment una situació absolutament
dramàtica. Atesa la darrera proposta anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de
residència a persones immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer.Primer Aprovar el PLA D'ACCIÓ DE SUPORT ALS AFECTATS PELS DESNONAMENTS
HIPOTECARIS, que consisteix en:
A. Continuar exercint les actuacions que l'l'Ajuntament de Granollers ja porta a terme en matèria de
suport als afectats pels desnonaments hipotecaris , que es transcriuen a continuació :
1. Mantenir les actuacions de serveis socials en casos de desnonament consistents a sollicitar al
jutge la suspensió del desnonament quan aquest sigui per motius econòmics i es refereixi a l'habitatge
únic i habitual.
2. Mantenir la continuïtat de l'Oficina Local de Mediació Hipotecària, tot reforçant les seves actuacions
a fi de facilitar la reestructuració, quita, control d'interessos, dació en pagament amb lloguer social i
denúncies sobre l'incompliment del Codi de Bones Pràctiques.
3. Mantenir la continuïtat de la Borsa de mediació per al lloguer social, tot reforçant les seves
actuacions per aconseguir habitatges privats amb rendes baixes.
4. Mantenir la taula d’adjudicacions conjunta entre serveis socials i habitatge per adjudicar els
habitatges amb rendes més baixes que es pugui gestionar a través dels programes anteriors, a
famílies amb situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials .
5. Mantenir el tractament individualitzat dels contribuents als quals se'ls ha liquidat l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys com a conseqüència d'una transmissió per adjudicació hipotecària o
dació en pagament.
B. Implantar les noves mesures següents :
1. Creació de una comissió de seguiment formada per representants de l'ajuntament, Càritas, Collegit
d'advocats i PAH.
2. Justícia i Policia:
- Expressar la disconformitat amb l'imperatiu legal de collaborar amb la Justícia en els processos de
desnonament de les famílies del municipi i sollicitar als Jutges que s´abstinguin de demanar aquesta
collaboració.
- Expressar el desacord amb l'obligació dels ajuntaments, i particularment de les policies locals,
d'haver de collaborar en els processos de desnonament, i instar el Govern de l'Estat perquè reguli
l'objecció de consciència en aquests casos.

3. Entitats bancàries:
- Instar les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament; perquè
desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els interessos del deute en les situacions en
què no és possible atendre els pagaments; perquè proporcionin la relació d'habitatges de llur titularitat
a l'administració pública amb l'objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i perquè, en general,
promoguin i facilitin la mediació de l'administració pública amb l'objectiu que les persones afectades
puguin romandre a l'habitatge hipotecat en règim de lloguer social o d'usdefruit durant un període
determinat fins a l'obtenció d'un nou habitatge.
- Prioritzar la contractació amb aquelles entitats que hagin suspès els desnonaments i demostrat una
actitud socialment responsable i de collaboració en la línia establerta en el punt anterior, evitant així
que la resta d'entitats bancàries puguin seguir obtenint beneficis, amb càrrec als recursos públics, pels
serveis prestats a l'administració pública.
- Fomentar els convenis de l'Ajuntament amb la Banca per tal de poder gestionar els seus habitatges
buits i assumir la seva adjudicació per lloguer social .
4. Tributs locals: Plantejar la reducció màxima de la quota tributària de l'impost de plusvàlua per a les
persones afectades que pateixin la pèrdua del seu habitatge en subhasta i per a aquelles persones
que aconsegueixin la dació del seu habitatge en pagament del deute, en aquells supòsits en què la
Llei ho permeti i atenent a l'article 24.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en base
al criteri de “capacidad económica de los sujetos obligados” .
5. Oferta local d'habitatges socials: Afavorir la creació d'un parc públic municipal de lloguer social amb
habitatges de titularitat pública que no hagin estat adjudicats.
C. Instar la defensa dels següents canvis legislatius :
- Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint com a principal objectiu
que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la
hipoteca, així com la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge
habitual. I exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així
com els interessos de demora del deute.
- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobre
endeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari
d’accés a l’habitatge.
- Recolzar les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar contra els desnonaments , el
sobre endeutament i la insolvència familiar com la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la
paralització dels desnonaments i el lloguer social .
- Rebutjar el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios aprovat pel Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç
que manté el desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu que generarà
amplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que no resol el problema real .
- Donar suport a les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb) destini com a mínim
el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social , i que siguin adjudicats pels ajuntaments.
- Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de concedir el permís de residència
a aquelles persones immigrants que comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros per
discriminatòria i immoral .
- Instar al Govern de l'Estat a fer les modificacions legislatives necessàries en l'Impost de la Renda de
les Persones Físiques, per evitar que computin com a increment de patrimoni les dacions en
pagament.
D. Instar la p romoció de canvis en les relacions institucionals :

- Instar el Govern de la Generalitat la posta en marxa, de forma urgent, d’un Programa d’atenció a les
persones desnonades que implementi un programa de mesures, coordinades amb el món local, de
seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu re-allotjament en
nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com d’ampliació dels recursos per donar suport i
assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el
seu habitatge per deute hipotecari.
- Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions
locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de
desnonament de famílies a les nostres ciutats.
Segon.Segon .- Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri
de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la
Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials
locals implicades i a les associacions de veïns de la ciutat .

Alcalde president:
Bé te la paraula per fer l'explicació de la proposta, encara que després de la lectura de la senyora
Secretària li quedarà poc a afegir, suposo, el Tinent d'alcalde de Urbanisme i Habitatge senyor
Terrades, té la paraula el senyor Terrades.
Senyor Terrades:
Gràcies Alcalde, sempre queden reflexions per fer després de llegir el dictamen que justament el que
fa és recollir la lletra, l'esperit i l'acció d'aquest Pla d'Acció a favor del dret a l'habitatge que avui
presentem a consideració del Ple, un pla que s'ha elaborat conjuntament amb la Regidoria de Serveis
Social de l'ajuntament de la nostre ciutat. Mirin l'esclat de, jo crec que no fa falta explicar-ho però
l'esclat de la crisis, la seva conseqüència més dramàtica, que és l'atur a posat a moltes famílies en
una situació límit que impedeix a moltes persones cobrir les seves necessitats bàsiques, de molts
tipus, però una d'elles és poder pagar l'habitatge habitual. Pensin que a Catalunya n’hi ha, coneixíem
aquesta darrera setmana l'enquesta de població activa ens diu que hi ha més de 855.000 catalans i
catalanes sense feina, que la nostra ciutat són al voltant de 6.000 persones les que es troben en
aquesta situació, de les que aproximadament hi ha en aquest moments un 45% d'aquestes persones
que estan en situació d'atur no reben cap tipus de percepció.
A la crisis hipotecaria, a cavall de la crisis que estem vivint doncs n 'hi ha moltes, però una d'elles és la
crisis hipotecaria, la crisis hipotecaria, torno a repetir, la part més vulnerable són les famílies, i en
canvi les entitats financeres, que són part del problema, una part important, són també el
desencadenant d’aquesta greu crisis econòmica que afecta al conjunt del planeta, no? Les nostres
entitats financeres, o moltes de les nostres entitats financeres, han rebut i reben, sobretot aquelles
que estan en dificultats, ajuts milionaris de diner públic, sense assumir, a parer dels, de nosaltres,
eh?, sense assumir cap tipus de responsabilitat, o la responsabilitat que li pertocaria. Nosaltres creiem
que són, i això es destilla del Pla d'Actuació, que són indispensables polítiques que atorguin garanties
reals als afectats per aquesta situació d'insolvència i que seguin de forma immediata. De forma
immediata i també pensant en el futur, perquè tal com diu el Pla, nosaltres pensem que no pot haver-hi
cap família de la nostra ciutat sense habitatge, sense llar, sense possibilitat de accedir-hi, no?.
Sobretot aquelles persones que estan patint un procés en aquest cas de desnonament, o que l'han
patit en el passat recent. Creiem que les mesures adoptades fins avui pel Govern Central, també pel
de la Generalitat, però sobretot pel Govern de l'Estat, han arribat tard i són insuficients, creiem que el
Govern de l'Estat i el Congres dels Diputats han de dur a terme de forma immediata les reformes
legislatives necessàries per fer varies formes, una per regular la dació en pagament, l'altra per la
paralització dels desnonaments, mentre no és modifica la Llei Hipotecaria, també s'ha de ser més
agosarat en les polítiques de lloguer social, després m'hi tornaré a referir, sobre l'acord del Consell de
Ministres de divendres passat, i també s'ha de legislar sobre el sobre endeutament hipotecari perquè
considerem que és un factor social de risc i un factor també d'exclusió social.
En aquest Pla d'Acció creiem que és urgent que l'Estat modifiqui la legislació, perquè malgrat ser una
competència estatal, els seus efectes dramàtics es concreten bàsicament en l'àmbit municipal, a tots
els pobles i ciutats del país, estem parlant de Granollers i això a la nostra ciutat també ens passa, tots

nosaltres ho sabem, i és un fet que no podem negar. I han estat les entitats socials, han estat les
administracions locals, les que estan donant resposta com podem, sense competències ni recursos a
les situacions viscudes, les que es viuen i les que es viuran en el futur, perquè la profunditat d'aquesta
crisis econòmica encara no ha acabat i no hi ha perspectives de que escampin de manera efectiva els
propers mesos, per això sotmetem aquest Pla d'Acció, de suport als afectats pels desnonaments
hipotecaris a la nostra ciutat, que bàsicament consisteixen en seguir exercint les actuacions que
l'Ajuntament de Granollers ja porta a terme en matèria de suport als afectats, que es van concretar
també en el Pla de Xoc que vàrem aprovar ara fa uns mesos en aquesta mateixa sala de plens, quan
vàrem aprovar el Pla de Xoc en matèria econòmica, que no era altra cosa que l'aplicació, o una partida
important d'aplicació de recursos que sortíem del romanent positiu de Tresoreria, dit d'una altra
manera, del superàvit que vàrem tenir l'any passat i que vàrem destinar-hi un milió d'euros a
determinades polítiques i entre elles també per implementar polítiques de xoc en matèria d'habitatge,
que seran poques o moltes, segurament són poques respecte a la magnitud del problema que tenim,
però són els recursos de que disposa l'Ajuntament de Granollers, i que aquest any en el pressupost
del 2013 s'han, s'han seguit mantenint. La senyora Secretària quan ha llegit el document o el que avui
aprovarem, s'ha referit a la implantació d'aquelles noves mesures, però a mi m'agradaria recordar
també les que ja s'estan efectuant i que també proposem mantenir que són bàsicament 5, o que les
agruparíem en 5 blocs, no?. La primera és mantenir les actuacions de serveis socials, dels Serveis
Socials de l'Ajuntament en casos de desnonament, que passen també entre altres coses al sollicitar,
aquesta ha estat una petició d'una de les plataformes o una de les entitats socials que està treballant
amb collectius de persones que pateixen aquesta situació, és la plataforma direm que ha inspirat
aquesta proposta, aquesta proposta que més enllà de mantenir aquestes actuacions, també tenir una
acció més propositiva a l’hora de sollicitar a la justícia, en aquest cas als jutges que entenen d'aquest
casos la suspensió de desnonaments en situacions especials. Estem parlant d'habitatge únic,
d'habitatge habitual, quan encara s'està en el procés de mediació.
El segon gran bloc és seguir mantenint la continuïtat de l'oficina local de mediació hipotecaria que
saben que l'hem constituït també fa des de l'estiu de l'any passat, en collaboració, en suport, del
Collegi d'Advocats de la nostra ciutat. El tercer gran bloc es mantenir la borsa de mediació per el
lloguer social, intentant reforçar les actuacions per aconseguir habitatges privats amb rendes més
baixes. El quart gran bloc és mantenir la taula d'adjudicacions conjuntes entre Serveis Socials i
habitatges per tal poder solucionar situacions d'emergència econòmica i social en famílies que es
vegin abocades en aquesta situació. El cinquè es mantenir el tractament individualitzat en els
contribuents de tal manera que l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys, que curiosament
aquest és un tema que hauríem de modificar, no?, tant pel que fa a les tasques impositives locals com
a, una de les propostes que també incorporem, que també incorporem, i que implicaria una
modificació i així ho sollicitem de la legislació estatal respecte a l'Impost de la Renda de les Persones
que aquelles famílies, aquelles persones que es veuen abocades a una dació en pagament, a sobre a
nivell de renda els hi pot incrementar el patrimoni, per un altra, se'ls hi pot girar també d'Increment del
Valor del Terrenys, dels habitatges, en clau local, però aquest ja és un tema que hem superat, però
que el mantenim.
En tot cas les qüestions de noves mesures han estat expressades en la lectura del Dictamen, a mi si
que m'agradaria fer-ne menció d'una, que jo crec que és una novetat respecte a les accions que fins
ara ha anat desenvolupant l'Ajuntament de Granollers, les diverses regidories que han estat treballant
en aquest tema, coordinant cadascú des de les seves competències els seus esforços, torno a repetir
amb una acció molt important en la regidoria de Serveis Socials, pensem que més de 6.000 persones
a la ciutat en aquest moments han passat, doncs per 9.000 i pico, han estat, que han passat, o que
han estat ateses pels serveis socials de l 'Ajuntament, no totes amb problemes hipotecaris, però sí com
a motiu d'aquesta crisis econòmica profunda que estem vivin, no?, creiem que havíem de donar un
salt més, després de reflexionar-ho també amb les entitats socials que han mostrat des del primer dia
una preocupació per aquesta situació, i per tant el que proposem és la creació també d'una comissió
de seguiment per tal de que es puguin concertar polítiques, cadascú des del seu àmbit, per
representants de l'Ajuntament, de Càritas, de la Plataforma d'afectats per la hipoteca, del Collegi
d'Advocats, que farà un seguiment puntual de totes aquestes actuacions, i també periòdicament una
reunió, que haurem d'acabar de prefixar, jo crec que es pot produir cada tres, quatre mesos, que
també puguin participar la resta de Grups Municipals per tal de que de forma periòdica podem
revaluar el Pla i podem avaluar la situació a la nostra ciutat. Dir-s’hi també que tot i que no està
formulada genèricament, però en tot cas ja els hi puc avançar també que fruit de l'acord del Consell de
Ministres que es va produir la setmana passada, divendres de la setmana passada, aquest
Ajuntament, tot i que encara no tenim coneixement, i haurem de veure-ho, no?, aquesta, les entitats
bancàries que estan, o que han subscrit aquest acord amb el Ministeri de Foment, si tenen habitatges
a la nostra ciutat, eh, diguem que el parc no està avaluat, pensem que aquest és un problema que

afecta el conjunt de l'Estat de manera jo crec que és un problema estratosfèric, no?, que comencem a
tenir d'unes magnituds molt importants, clar i habitatges que s'han posat a disposició d'aquest
conveni, es a dir, que puguin estar concertades en els ajuntaments per tal de destinar-los a habitatges
social estem parlant de que no arriben a 6.000 habitatges, en números rodons 6.000 habitatges, per
tant haurem de veure quants d'aquests habitatges estan localitzats a Granollers, s'hi és que n'hi ha de
localitzats a Granollers, però bé, l'Ajuntament de Granollers s'adherirà en aquest conveni perquè, tot i
que pensem que és escadusser, que s'havia d'haver fet un esforç molt més important és un inici,
doncs el signarem perquè no volem passar, no volem desaprofitar cap tipus d'oportunitat. Bàsicament
aquesta, bé, el que plantegem en aquesta línia es que nosaltres creiem que com a mínim un 50% dels
habitatges que estaran a disposició del anomenat banc dolent es destinin a lloguer social, i que siguin
adjudicats per la seva gestió als ajuntaments del país, no?, si aquesta fos la xifra, que nosaltres
considerem òptima, es podríem donar sortida molt efectiva als problemes reals que es produeixen a la
nostra ciutat. Per concloure, la voluntat d'aquest Pla d'Acció, es que, malgrat no disposar de
competències, torno a repetir, malgrat que els recursos que disposem les administracions locals
doncs també són escassos, no podem l'administració local, que és l'administració més propera als
ciutadans malgrat no tenir competències ha de fer front, com ho ha fet sempre, ha de fer front a les
situacions, a les problemàtiques socials que es produeixen a la nostre ciutat, i aquest Pla d'Acció
respon justament en aquesta voluntat, aquesta voluntat de que Granollers sigui una ciutat amb igualtat
d'oportunitats, que sigui una ciutat que treballi, com crec que ho estem fent, per la justícia social.

Alcalde president:
Moltes gràcies, obrirem un torn d'intervencions. No sé si per Acció Granollers,
Esquerra, sí, per
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, senyor Casasnoves, té la paraula,

Senyor Casanoves:
Gràcies Alcalde, ja fa temps, bé, tampoc després de la Secretària i del senyor Terrades tampoc queda
molt per explicar però de totes maneres farem la nostra intervenció, com deia ja fa temps que
diverses forces polítiques, entitats i moviments socials demanem la modificació de la regulació
hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la
totalitat del seu deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge .
Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit
local, ja que són els ajuntaments i els moviments socials en un moment com aquest de crisi, com
l'actual que on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades en recerca d 'ajuda.
Considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes aquestes
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les
entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries, sense
haver d’assumir cap responsabilitat.
El que sí que no ha sortit encara i a què no ha fet referència el senyor Terrades en la seva intervenció,
és que Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa va presentar una moció al ple del mes d'octubre
de 2011 que va ser aprovada majoritàriament per els grups d'aquest consistori amb la qual es
prenien diversos acords i que avui els veiem reflectits en aquest document. Acords que s'han anat
desenvolupant al llarg d'aquest mesos en els casos que afectava a l'administració local i d'altres
engegats per l'equip de govern, per això el nostre grup municipal donarà suport al Pla per a garantir el
dret a l’habitatge. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, per part del Partit Popular, el senyor Gutiérrez té la paraula.

Senyor Gutiérrez:

Sí, gràcies senyor Alcalde, se’ns presenta per la seva aprovació el Pla d'Acció de suport als afectats
pels desnonaments hipotecaris, amb una bateria d'accions a dur a terme, és cert que aquest
desnonaments s'han incrementat en els últims mesos degut a la crisis que estem patint, especialment
per l'atur, des del Govern Central ja s'han pres mesures, mesures que poden ser millorables, però que
s'han pres, i no hem d'oblidar que el tràgic procés de desnonament no és d'ara sinó que ja venen
succeint-se des de fa molts mesos, anys, i fins ara no s'havia fet res. Dit això, cal dir que aquest grup
municipal està d'acord amb les actuacions que aquest Ajuntament està portant a terme, així com
algunes, no totes, de les propostes de nova incorporació, per tant aquest grup municipal alhora de
votar s'abstindrà, gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, perdó, no hi ha cap intervenció per part de Convergència i Unió, no sé si el senyor
Terrades vol fer ús del seu torn, no? per tant faríem la votació,

APROVAT :
Vots a favor
:
Vots en contra : 0
Abstencions
:

21

PSC:
PSC:13

4

PP:
PP:4

CIU:
CIU :6

ICVICV -EUiAEUiA -E:1

AG:
AG:1

Alcalde president:
per tant quedaria aprovat aquest Pla d'Acció que té l'objectiu i la suma de moltes mirades, l'empenta
de molta gent, i que esperem que tingui també la força d'ajudar i contribuir a millorar una situació
dramàtica com és la dels desnonaments.
Passem al punt número sis, un dictamen a partir del qual es crea el Consell Assessor de Medi
Ambient i Sostenibilitat de la ciutat. Endavant senyora Secretària,

6).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE MEDI
AMBIENT I SOSTENIBILITAT DE GRANOLLERS I EL SEU REGLAMENT I DISSOLDRE EL
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT .
L’any 1997 es constitueix la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat , a la qual s'hi va adherir la
ciutat de Granollers, i s’aprova la Declaració de Manresa, la qual estableix un marc local d’actuació,
mitjançant l’elaboració i l’aplicació de les Agendes 21 locals. Entre els sis punts que la Declaració
planteja per iniciar el camí cap a la sostenibilitat , hi ha el de fomentar la participació i la implicació dels
sectors econòmics i socials de cada municipi .
El mateix any, l'Ajuntament de Granollers i l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
signen un conveni per elaborar un estudi sobre l'estat ambiental del municipi: l'Auditoria Ambiental. El
Pla d'acció ambiental debatut i consensuat en el sí del Fòrum Ambiental, es va aprovar, juntament
amb l’Auditoria, en el Ple municipal del mes d'abril de 1999.
Entre les actuacions prioritàries definides en el Pla d'acció es trobava la creació del Consell Municipal
de Medi Ambient, constituït l'any 2000, que es concebia com un òrgan de participació ciutadana en
l’àmbit de medi ambient pel desenvolupament de l'Agenda 21 Local de Granollers, i fomentava la
corresponsabilitat entre governants i ciutadans en la presa de decisions de la gestió municipal.
Segons els seus estatuts, en l’assemblea, hi havia més de seixanta representants del govern local i
entitats del municipi.

Posteriorment, la signatura dels compromisos d’Aalborg (2004) i l’assoliment del 50% de les accions
del Pla d’acció inicial, va evidenciar la necessitat de tornar a dinamitzar el procés de participació de
l’Agenda 21 local, per tal de definir noves accions i dotar el Consell de més efectivitat i operativitat .
La nova Agenda 21 local (2009) determina necessària la revisió dels estatuts del Consell de Medi
Ambient de Granollers, per avaluar la idoneïtat dels sectors representats i fer més dinàmics els
processos d’informació, debat i consulta amb l’ús de mitjans telemàtics i la participació on -line.
Amb aquesta finalitat, es proposa la constitució del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat
de Granollers i el seu reglament que cerca la participació de professionals qualificats en les polítiques
de sostenibilitat ambiental, factor clau per aconseguir agilitat i eficàcia en la vessant consultiva i
assessora de la participació, sense competència executiva pròpia ni delegada, que tindrà com a
objectiu assessorar el Govern de la ciutat en relació amb les polítiques i les actuacions que tinguin
incidència sobre el medi ambient, el desenvolupament sostenible local i els objectius de l’Agenda 21
local de Granollers.
Per altra banda, l’any 2010 l’Ajuntament de Granollers aprova un Pla Director de Participació
Ciutadana a adreçat a establir una nova estratègia que permeti donar major coherència a les
polítiques de participació municipals, i alhora adaptar-les a les necessitats i lògiques de funcionament
actualitzades. El Govern local estableix entre les seves línies de mandat (2011-2015) pel que fa a la
Participació Ciutadana, impulsar les relacions transversals entre àrees i serveis per aconseguir
processos i espais de participació més eficients que permetran espais de participació en els temes
ambientals i de sostenibilitat, sense ser necessari cap altre òrgan estable en aquest àmbit sectorial.
Per aquest motiu, es proposa dissoldre el Consell Municipal de Medi Ambient (2000).
Fonaments de Dret
I. L'article 49 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que L'ajuntament, en exercici de la seva autonomia
organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l'organització
bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis
d'eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana .
II. L'article 26 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat inicialment per acord de Ple de 23 de març de
2004 i publicat íntegrament en el BOP 86 de 9 d'abril de 2004, esdevingut aprovat definitivament amb
la publicació al BOP 138 de 9 de juny de 2004 i els articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles
130 i 131 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament
d'Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals , estableixen que per acord de Ple es
poden crear consells de participació sectorial quan els àmbits d'actuació pública municipal que per llur
naturalesa ho permetin, amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions
en els assumptes municipals.
III. L'article 27 de l'esmentat Reglament Orgànic Municipal estableix que els consells sectorials
desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i consulta, si escau, proposta quant al sector
d'activitat corresponent. La composició, l'organització i l'àmbit dels Consells seran establerts en
l'acord plenari corresponent i cada Consell estarà presidit per un membre de la corporació, nomenat i
separat lliurement per l'alcalde/essa.
IV. Atès l'article 58 i següents del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, en quan al procediment de tramitació de les Ordenances i normes,
així com l'atribució al Ple de la Corporació com a òrgan competent per aprovar-les.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer.Primer Dissoldre el Consell Municipal de Medi Ambient, aprovat per acord de Ple en sessió
celebrada el 25 de gener de l'any 2000 i publicat al BOP número 136 de 7 de juny de 2000, d'acord
amb els antecedents exposat en el present acord.
Segon.Segon Aprovar la creació del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers .

Tercer.Tercer Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament del Consell Assessor de Medi
Ambient i Sostenibilitat de Granollers, que es transcriu a continuació:

"REGLAMENT
REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT DE GRANOLLERS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el manifest sorgit de la Conferència celebrada a Rio de Janeiro en 1992, conegut com a Agenda
21, s’hi estableix la necessitat d’assolir un desenvolupament sostenible amb la participació i la
responsabilitat de les persones com a elements essencials per aconseguir-lo. L'Agenda 21 concreta
el marc general d'actuacions a seguir pels estats, i en el seu capítol 28 convida els municipis a crear la
seva pròpia Agenda 21 local, el seu propi pla de treball.
La Carta d'Aalborg (1994) i el Pla d'acció de Lisboa (1996) van emmarcar el procés cap a la
sostenibilitat en un àmbit regional d'actuació, més proper als municipis, instant a fer polítiques locals
més compromeses amb el medi ambient. El protagonisme de la ciutadania i la participació de la
comunitat s’identifiquen com a elements clau en aquestes polítiques, de forma que existeixi una
cooperació i sinergia entre els ciutadans, els agents socials i els poders públics en la presa de
decisions.
L’any 1997 es constitueix la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat i s’aprova la Declaració
de Manresa, la qual estableix un marc local d’actuació, mitjançant l’elaboració i l’aplicació de les
Agendes 21 locals. Entre els sis punts que la Declaració planteja per iniciar el camí cap a la
sostenibilitat, hi ha el de fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials de
cada municipi.
Granollers s’adhereix a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i subscriu els continguts de
la Carta d'Aalborg i de la Declaració de Manresa el juliol de 1997. El mateix any, l'Ajuntament de
Granollers i l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona signen un conveni per elaborar un
estudi sobre l'estat ambiental del municipi: l'Auditoria Ambiental. La participació dels sectors socials i
el diàleg entre el sector públic i el privat, que van ser bàsics per realitzar aquell estudi, es van
concretar en el Fòrum Ambiental. El Pla d'acció ambiental debatut i consensuat en el sí del Fòrum
Ambiental, es va aprovar, juntament amb l’Auditoria, en el Ple municipal del mes d'abril de 1999.
Entre les actuacions prioritàries definides en el Pla d'acció es trobava la creació del Consell del Medi
Ambient de Granollers, constituït l'any 2000 després que l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el 25
de gener del mateix any aprovés els estatuts reguladors de la seva constitució i funcionament (BOP
136, pàgina 25, 7 de juny de 2000). El Consell es concebia com un òrgan de participació ciutadana en
l’àmbit de medi ambient pel desenvolupament de l'Agenda 21 Local de Granollers, i fomentava la
corresponsabilitat entre governants i ciutadans en la presa de decisions de la gestió municipal.
Segons els seus estatuts, en l’assemblea, hi havia més de seixanta representants del govern local i
entitats del municipi.
Amb relació a la democràcia participativa, el 2003 es va constatar un alentiment de l’activitat del
Consell Municipal de Medi Ambient després d’una forta activitat durant els anys 2000 i 2001. Aquest
fet, juntament amb la signatura dels compromisos d’Aalborg (2004) i l’assoliment del 50% de les
accions del Pla d’acció inicial, va evidenciar la necessitat de tornar a dinamitzar el procés de
participació de l’Agenda 21 local, per tal de definir noves accions i dotar el Consell de més efectivitat i
operativitat.
La nova Agenda 21 local (2009) determina necessària la revisió dels estatuts del Consell de Medi
Ambient de Granollers, per avaluar la idoneïtat dels sectors representats i fer més dinàmics els
processos d’informació, debat i consulta amb l’ús de mitjans telemàtics i la participació on-line. Fruit
d’aquesta revisió es va obrir un bloc amb tota la informació del nou pla de treball i d’actuació pels
propers anys. L’Agenda 21 va debatre’s i es va consensuar en reunions de grups de treball
especialitzats, centrats en cadascú dels àmbits principals de la sostenibilitat local. Encara que de les

més de dues-centes persones contactades, tan sols un dinou per cent dels convidats van assistir a
les reunions, aquesta participació qualificada, amb coneixements específics, va donar fruit a moltes
aportacions i esmenes tant per a les actuacions proposades (un total de 213) com pels indicadors amb
els quals fer el seguiment del pla (23 esmenes).
L’any 2010, l’Ajuntament de Granollers aprova un Pla Director de Participació Ciutadana a adreçat a
establir una nova estratègia que permeti donar major coherència a les polítiques de participació
municipals, i alhora adaptar-les a les necessitats i lògiques de funcionament actualitzades. El Govern
local estableix entre les seves línies de mandat (2011-2015) pel que fa a la Participació Ciutadana,
impulsar les relacions transversals entre àrees i serveis per aconseguir processos i espais de
participació més eficients. També entre les línies d’aquest mandat s’estableix impulsar des del Servei
de Medi Ambient i Espais Verds un replantejament del Consell Municipal de Medi Ambient, revisant la
seva funció, composició i cercant noves fórmules de participació més efectiva .
Així, el Programa d’Actuació Municipal (PAM) adreça i proposa millores en la participació de la
ciutadania en general, a través de l'impuls de processos més eficients en relació a temes puntuals i
qüestions concretes, processos que seran coordinats amb el servei de Participació Ciutadana, i que
permetran espais de participació en els temes ambientals i de sostenibilitat, sense ser necessari cap
altre òrgan estable en aquest àmbit sectorial. Per aquest motiu, amb l’aprovació d’aquest reglament,
l’antic Consell Municipal de Medi Ambient (2000) queda dissolt.
Per altra banda, aquest reglament regula la constitució del Consell Assessor de Medi Ambient i
Sostenibilitat de Granollers que cerca la participació de professionals qualificats en les polítiques de
sostenibilitat ambiental, factor clau per aconseguir agilitat i eficàcia en la vessant consultiva i
assessora de la participació, que l’anterior òrgan participatiu no assolia. L’objectiu d’aquest reglament
és definir la naturalesa i el funcionament d’un òrgan consultiu i propositiu, amb experts professionals i
de reconegut prestigi vinculats als principis i àmbits del desenvolupament sostenible, més enllà del
que és el tipus de participació ciutadana entesa com a democràcia participativa. Aquest Consell
Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers es concep com un òrgan de naturalesa
reflexiva, consultiva, propositiva i estratègica, sense competència executiva pròpia ni delegada, que
tindrà com a objectiu assessorar el Govern de la ciutat en relació amb les polítiques i les actuacions
que tinguin incidència sobre el medi ambient, el desenvolupament sostenible local i els objectius de
l’Agenda 21 local de Granollers.
CAPÍTOL 1
NATURALESA , FINALITAT I FUNCIONS
Article 1.- Constitució.
A l’empara del que disposen els articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, desenvolupats pels articles
26 i 27 del Reglament Orgànic Municipal, es crea el Consell Assessor de Medi Ambient de Granollers,
com a òrgan social de participació, assessorament i debat sobre aquelles qüestions que s’assenyalen
en aquests estatuts.
Aquest Consell, per l’àmbit a què fa referència resta vinculat, quant el seu funcionament, a la
Regidoria de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament.
Article 2.- Naturalesa.
El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers és un òrgan de naturalesa
reflexiva, consultiva, propositiva i estratègica, sense competència executiva pròpia ni delegada, que
té com a objectiu assessorar el govern municipal en relació amb les polítiques i les actuacions que
tinguin incidència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible local. Els informes, les
recomanacions, les alternatives o les propostes del consell assessor tindran la consideració de
recomanacions no vinculants per als òrgans de govern.
El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers actua amb autonomia funcional per
tal de garantir-ne l'objectivitat i la imparcialitat .
Article 3.- Funcions.
El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers exerceix les seves funcions en el
marc dels principis establerts als instruments internacionals sobre sostenibilitat i, concretament, en el
d’aquells que recull l’Agenda 21 de Granollers. Les funcions del Consell Assessor de Medi Ambient i
Sostenibilitat són les següents:

a) Assessorar i formular propostes a l’Ajuntament sobre les directrius generals de les polítiques
amb repercussions sobre el medi ambient i actuacions encaminades a l’ús racional i eficient dels
recursos, així com la conservació, protecció i millora de la qualitat ambiental i d’aquells àmbits que
formen part de l’Agenda 21 Local per avançar cap a models de desenvolupament sostenible a
Granollers.
b) Assessorar les tècniques i els tècnics municipals de la regidoria en els temes relacionats amb els
àmbits de la sostenibilitat.
c) Proposar mesures i canalitzar informació i idees entre l’Ajuntament i la població per tal de
fonamentar actuacions d’educació ambiental, amb l’objectiu d’incrementar la sensibilització i promoure
la implicació i la conscienciació dels sectors econòmics i socials en la protecció i la millora del medi
ambient i els àmbits que formen part dels objectius de l’Agenda 21 Local.
d) Assessorar i/o debatre els instruments de planificació sectorial que afectin el medi ambient i el
desenvolupament sostenible.
e) Ser un mitjà de coordinació d’esforços públics i privats i un fòrum on tractar la participació
ciutadana entorn el seu dret de gaudir d’un medi ambient adequat i el seu deure de conservar-lo.
f)
Proposar iniciatives i projectes per a l'impuls de la investigació científica en l'àmbit del medi
ambient i la sostenibilitat local .
g) Estudiar aquelles iniciatives, suggeriments, propostes i alternatives proposades per l’Ajuntament,
mitjançant, si s’escau, l’emissió dels informes corresponents.
Article 4.- Objectius.
El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers té com a objectiu fonamental
esdevenir un òrgan d’assessorament qualificat format per experts professionals i de reconegut prestigi
vinculats als principis i àmbits establerts als instruments internacionals sobre desenvolupament
sostenible. Aquest òrgan assessor té com a objectius específics:
a) Ser un instrument d’assessorament, debat i difusió de les línies estratègiques i d’actuació del
municipi que promogui un desenvolupament sostenible, més respectuós amb el medi i la qualitat
ambiental.
b) Millorar les actuacions i propostes a partir de les aportacions dels membres del Consell .
c) Acordar els elements de sensibilització i formació als ciutadans del seu dret de gaudir d’un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona i del seu deure de conservar-lo.
d) Assolir el màxim coneixement, informació, suport i consens en les accions municipals implicant
els agents socials i econòmics, tot promovent la collaboració entre les diverses institucions i
organitzacions públiques i privades.
e) Promoure les accions voluntàries dels ciutadans i empreses en matèria ambiental .
CAPÍTOL 2
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Article 6.- Composició.
El Consell Assessor de Medi Ambient i sostenibilitat de Granollers estarà composat pels següents
membres:
a) President/a: l’Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que podrà delegar en el regidor de Medi
Ambient i Espais Verds.
b) Vicepresident/a: Un/a regidor/a designat per l’Alcalde.
c) Secretari/ària de l’Ajuntament, que podrà delegar en un/a tècnic/a municipal
d) El/la cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament.
e) Vocals.
- Un/a regidor/a o representant per cada grup polític amb representació municipal.
- Un màxim de 15 i un mínim de 8 persones expertes professionals i de reconegut prestigi, vinculades
al desenvolupament sostenible.
Article 7.- Comissions d’estudi, informe, consulta o seguiment.
Es podran crear internament comissions d’estudi, informe o consulta de forma transitòria per estudiar
un assumpte determinat i referent a l’àmbit ambiental, quan l'especificitat o complexitat ho requereixi .
Article 8.- Assistència tècnica.
En funció dels temes a tractar en l’ordre del dia, la presidència i la vicepresidència podran sollicitar a
tècnics/ques municipals o a persones expertes per a què assisteixin, puntualment i sense ser-ne
membres, a les reunions del Consell assessor.

Article 10.- Representació i nomenament dels vocals titulars.
1. Els vocals del Consell Assessor de Medi Ambient seran nomenats per l’Alcalde, mitjançant
Resolució i ratificats pel Ple Municipal .
2. La proposta de vocals la faran en el cas de:
- Els vocals representants dels grups municipals els propis grups dels diferents partits .
- Els vocals experts en els diferents àmbits ambientals en base a una proposta motivada del Servei de
Medi Ambient i Espais Verds.
Article 11.- Cessament dels vocals.
1. Els vocals titulars que siguin regidors cessaran, en tot cas, quan s’acabi el mandat de la
Corporació Municipal.
2. La duració del càrrec de la resta de titulars serà de quatre anys no obstant podran ésser cessats
per les següents causes:
- La renuncia expressa o defunció.
- Per declaració d’incapacitat o inhabilitació per ostentar un càrrec públic per sentencia judicial ferma .
- En el supòsit dels membres que ho siguin per raó del seu càrrec, cessaran quan perdin aquesta
condició.
- Remoció per l’organització proponent.
- En tot cas els membres del Consell cessaran automàticament quan finalitzi el mandat municipal
durant el qual han estat anomenats.
3. Les vacants que es produeixin es proveiran en el termini màxim de 2 mesos, en la mateixa forma
establerta pel seu nomenament.
Article 12.- Remuneracions.
Els membres del Consell no tindran dret a remuneració per l’exercici de les seves funcions .
CAPÍTOL 3
DE L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
Article 13.- Òrgans
Els òrgans del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat són :
La Presidència.
El Ple.
Article 14.- Presidència del Consell
1. La Presidència del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat correspon a l’Alcalde/essa de
la Corporació, que podrà delegar en un regidor/a.
2. En el supòsit d’absència de la presidència, aquesta serà exercida per la Vicepresidència.
3. Correspon a la Presidència les funcions de:
Garantir el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les competències del Consell .
Exercir la representació de l’òrgan assessor en institucions , entitats i comissions.
Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple del Consell i fixar l’ordre del dia .
Presidir el Plenari del Consell .
Invitar al Ple del Consell, amb veu però sense vot, a les persones que estimi oportú.
Exercir les funcions inherents a la condició de la Presidència del Consell .
Les que li puguin ser atribuïdes.
4. En les sessions del Consell seran competència de la Presidència :
- Presidir les sessions, moderar els debats, mantenir l’ordre en el transcurs de les sessions i, en tot
cas, suspendre-les en causes justificades.
- Decidir mitjançant el vot de qualitat, en cas de que es produeixi un empat en la votació.
Article 15.- Vicepresidència del Consell Assessor .
1. La Vicepresidència correspondrà a un/a regidor/a designat/da per l’Alcalde.
2. La missió fonamental serà la substitució de la Presidència efectiva en els casos d’absència en
l’exercici del seu càrrec, vacant o malaltia.
Article 16.- Ple del Consell Assessor.
1. El Ple del Consell Assessor del Medi Ambient i Sostenibilitat està integrat per tots els membres a
que es fa referència a l’art. 6 del Reglament. El Consell és presidit pel President.
2. El Ple és el màxim òrgan de decisió del Consell i li correspon les atribucions següents :
- Exercir les funcions atribuïdes al Consell , definides en l’article 3 d’aquests estatuts.

- Elaborar el programa de treball del Consell i establir un ordre de prioritat en les seves actuacions .
- Pronunciar-se sobre tots els temes pels quals se l’hagi convocat.
- Aprovar si procedeix, l’acta de la sessió anterior al Ple.
- Realitzar els estudis que li siguin requerits de la seva competència pels òrgans de Govern municipal .
Article 17.- Secretària del Consell Assessor.
Al/la Secretari/a del Consell Assessor, sota la direcció de la Presidència, li correspon l’assistència i
assessorament al Consell i exercirà les funcions següents :
a) Enviar les convocatòries del Ple, amb l’ordre del dia i l’acta corresponen de la sessió anterior .
b) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del ple del Consell i aixecar acte i firmar-les amb
la Presidència.
c) Desenvolupar les funcions d’arxiu i registre així com totes les inherents a la seva condició .
CAPÍTOL 4.
DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 18.- Sessions.
El Ple del Consell es reunirà en sessió ordinària una vegada a l’any, i en sessió extraordinària per
raons d’urgència, que seran convocades en un termini no superior a un mes per la Presidència a
iniciativa pròpia o a sollicitud de , com a mínim, la tercera part dels membres del Consell.
Article 19.- Quòrum d’assistència.
Per la vàlida celebració de les sessions serà necessària en 1a convocatòria la presència de la
Presidència o persona en qui hagi delegat i de la meitat més un dels seu membres. Si el quòrum no
fos possible, hi haurà una segona convocatòria mitja hora desprès amb la presència de la Presidència
o persona en qui delegui i dos membres com a mínim.
Article 20.- Convocatòria de sessions.
Les reunions del Ple del Consell seran convocades pel president amb una antelació mínima de set
dies. La convocatòria es farà per escrit, i haurà d’expressar la data, l’hora i el lloc de la reunió, així
com l’ordre del dia, Anirà acompanyada de l’esborrany de l’acta de la reunió anterior i de la
documentació addicional que es consideri pertinent.
CAPÍTOL 5.
DE LES DELIBERACIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 21.- Deliberacions.
La Presidència del Consell dirigirà les sessions, ordenarà els debats i adoptarà les mesures
convenients per garantir l’ordre en les reunions.
Article 22.- Adopció d’acords.
Els acord del Consell Assessor s’adoptaran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat la
Presidència exercirà el vot de qualitat. En tot cas, es podrà adoptar vots particulars i deixar constància
de les objeccions plantejades per les parts discrepants .
Article 23.- Lloc de reunió i Actes.
Les sessions del Consell Assessor se celebraran en dependències de l’Ajuntament de Granollers i de
cada d’una s’estendrà acta per la Secretaria, que serà tramesa als seus membres en el termini de
quinze dies hàbils i serà sotmesa a aprovació en la següent sessió que se celebri .
CAPÍTOL 6.
DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSELL
Article 24.- Dissolució
El Consell es dissoldrà per acord plenari , conforme l'ordenament jurídic vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò no previst per aquest Reglament serà d’aplicació la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local,
la normativa autonòmica i el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals .

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La sessió constitutiva del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers es
celebrarà dins del termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament .
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor transcorreguts 30 dies hàbils des de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província ."
Quart.Quart Sotmetre a informació pública els present acord i el text del Reglament pel termini de trenta
dies, a fi que es puguin presentar allegacions i reclamacions, mitjançant la inserció de l'anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler d 'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.Cinquè Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació,
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el reglament esmentat.

Alcalde president:
Moltes gràcies, farà la presentació el regidor de Medi ambient, senyor Albert Camps. Senyor Camps té
la paraula,

Senyor Camps:
Bona tarda, bé amb la proposta que avui portem a Ple donem compliment a una de les conclusions
que es van expressar en un procés que vam tancar ara fa un parell d'anys tot just, que era de
elaboració de la nova Agenda 21 local, i on s'expressava el sentit d’avançar cap a reformar el Consell
de Medi Ambient per donar-li més efectivitat i operativitat. El Consell fins ara vigent tenia una
representació molt amplia, jo crec que valoràvem que massa amplia i havia esdevingut un òrgan de
participació poc operatiu i de caire evidentment informatiu, no? això ens semblava que ho havíem de
resoldre. I funcionava com a tal Consell quan iniciàvem aquells processos com el que vam iniciar amb
l'elaboració de la nova Agenda 21, a la qual es creaven grups de treball més específics, aquest model
de Consell, nascut de processos d'Agenda 21 d'ara ja fa més d'una dècada, demanava una profunda
reestructuració, reflexió compartida pels municipis que formen part de la xarxa de ciutats i pobles cap
a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, vull dir que aquest no és tema local sinó també
compartit per molts i molts municipis, que estem en els processos d'Agenda 21 i que també estan
avançant cap a reformular aquests Consells d'ampli abast. Aquesta proposta ha estat incorporada en
el programa d'actuació municipal vigent i és amb aquesta finalitat que es proposa la constitució del
Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat, i el Reglament que avui aprovem i sobre el qual
s'ha estat treballant en els darrers mesos des del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, l'objectiu és
aconseguir més agilitat i eficàcia en el vessant consultiu i assessor de la participació per assessorar al
Govern de la ciutat en relació a les polítiques i les actuacions que tinguin incidència sobre el Medi
Ambient o el desenvolupament sostenible local i els objectius de l'Agenda 21. El Reglament proposa
que el Consell estigui format, a part del President, Vicepresident, Secretari, Secretària i el Cap de
Serveis de Medi Ambient i Espais Verds, per una sèrie de vocals, podríem distingir dues tipologies,
per un costat el representants, no només regidors, eh?, gràcies German per l'aportació, perquè ens ha
permès un lapsus que havíem tingut de cadascun un representant dels grups que tenen representació
municipal, i per alta part també per un grup entre vuit i quinze persones expertes, professionals i de
reconegut prestigi, vinculades al desenvolupament sostenible. Aquests vocals que composaran el
Consell es nomenaran en base a una proposta motivada per el Servei de Medi Ambient i Espais
Verds, com vaig expressar des de l'inici d'aquest procés, el meu compromís i el del Govern es el de
parlar de la composició amb tots el Grups Municipals abans de tirar-ho endavant, cosa que aquí en el
Ple reitero. De la resta de punts, m'agradaria destacar que el Reglament preveu crear comissions
d'estudi, informe o consulta, per estudiar aspectes determinats o sigui que no renunciem allò que ens
a anat funcionant en els darrers anys. I també que en funció dels punts a tractar de l'ordre del dia, es
podrà convidar a participar en uns altres que són absents ara en el Consell nou, que són tècnics
municipals, ètnics i tècniques municipals doncs que si s'escau en funció dels temes que es tractin
també i podran ser convidats. Un Consell, i vagi acabant, que volem actiu i operatiu, més enllà de les
sessions que normalment es convoquin, vull dir que ha de ser viu al llarg de tot l'any, que ens aporti

suport en temes que ens puguin interessar en la ciutat, en qualsevol moment, un diàleg, com
esmentava, permanent i actiu, que no només sigui receptor sinó que essencialment tingui, com diu el
seu nom, una funció assessora. Finalment expressar el compromís de posar en marxa el Consell
Assessor durant el primer semestre de l'any, un cop finalitzada tota la tramitació administrativa i,
reitero, d'avançar plegats en la composició del grup de les persones expertes . Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, hi ha sollicitud d'intervencions per part d'Acció Granollers, endavant senyor Pep Mur,

Senyor Mur:
Gràcies Alcalde, breument, només fer una petita reflexió i ja sabeu que per part nostre sempre
insistíem amb els elements de participació, entenem que aquest Consell Assessor és una reducció en
definitiva d'un Consell Municipal. El Consell Municipal el veies com una cosa més amplia, el Consell
assessor el veus com més restringit, però en tot cas, acceptem que per assessor sobre temes
específics de la ciutat, el que hem de fer és escollir aquelles persones, que en tenim a la ciutat, que hi
entenen, per tant veiem amb bons ulls aquest Consell Assessor tan sols demanem que realment sigui
operatiu, que no sigui un Consell Assessor més, d'aquest que no es reuneix en un any o en dos, segur
que hi han molts temes per debatre, segur que hi han molts temes per posar sobre la taula, i el que
volem es simplement doncs insistir en que en com a Consell Assessor, realment funcioni i sigui
realment transversal la seva representativitat, que no veiem un Consell Assessor una mica diguem-ne
mono color, que hi hagi gent de tots els àmbits, crec que això és el que el Regidor m'ha comunicat que
pretén i per tant en aquest sentit espero que això sigui així, i en tot cas insistir en aquesta línia que
sigui un Consell Assessor de veritat, que funcioni. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha ningú més que hagi demanat l’ús de la paraula. Sí que hi ha també anunciat el
vot favorable de tots els Grups, per tant el donem per aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 7, és un dictamen a partir del qual s'aprova l'adscripció de l'equipament CTUG
i de l'ampliació del Viver d'empreses i del seu mobiliari a la societat municipal Granollers Audiovisual.
Endavant senyora Secretària,

7).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR L'
L'ADSCRIPCIÓ DE L'
L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CTUG I
DE L'
L'AMPLIACIÓ DEL VIVER D'
D'EMPRESES I DEL SEU MOBILIARI,
MOBILIARI, A LA SOCIETAT MUNICIPAL
GRANOLLERS AUDIOVISUAL , SL
Primer .- L'Ajuntament en ple en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2012, va acordar
aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers
(CTUG), que va ser constituït per l'Ajuntament de Granollers el dia 18 de novembre de 2002, amb
efectes a dia 1 de gener de 2013.
Que, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de dia 19 de novembre de 2012, publica l'anunci

conforme l'acord plenari anterior ha esdevingut definitiu, al no haver-se presentat cap reclamació
contra el mateix durant el termini d'informació pública corresponent.
Segon.Segon .- Que en el mateix acord plenari esmentat, s'acorda l'adscripció a un tercer, de l'edifici i les
instal.lacions del CTUG situats al carrer de Mare de Déu de Montserrat, núm. 36, d'aquesta ciutat.
Tercer .- Vist l'informe emès pel Cap de l'Àrea Territorial, en el què,
a) Per una banda, manifesta que el CTUG està ubicat en la Nau 3 de l'antiga fàbrica Roca Umbert,
inclosa com a zona qualificada d'equipament cultural de titularitat municipal, què està qualificat com a
bé de domini públic, adscrit al servei públic, i que té una superfície total de 1.529,25 m2, i la seva
descripció és la següent:
"Nau de planta baixa i planta pis rehabilitada el 2000 per al Consorci i el 2009 per acondicionar uns
local per a la televisió local .
Planta baixa: sala polivanlent de 40 m2, cinc aules de 40 m2, una sala de redacció i post-producció de
50m2, despatxos d'assessorament personalitzat, administració i direcció, recepció, magatzem i
serveis. Total: 617,14 m2
Planta pis: sala d'actes de 100 m2, tres despatxos de 40 m2 i un de 16 m2, dos aules de 25 m2, el
punt de la UOC de 70 m2, l'oficina del COAC-Vallès de 50 m2, passos, escoles i serveis. Total: 912,11
m2.". La valoració total de l'equipament és d'1.716.380,43 euros, IVA inclòs".
b) I, per altra banda, detalla en el seu informe la relació dels bens mobles ubicats en el CTUG,
propietat de l'Ajuntament, per un valor total de 15.822,25 euros.
Quart.
Quart . Tanmateix, en el Centre Audiovisual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, que va ser adscrit a
la societat municipal de Granollers Audiovisual, SL, s'ha executat l'ampliació del Viver d'Empreses,
fase 2, a la primera planta, amb una superfície de 80 m2, distribuïdes en quatre mòduls de 20 m2, amb
el seu corresponent mobiliari tècnic, amb una valoració total de 104.946,53 euros, IVA inclòs, quan a
l'ampliació de l'equipament, i una valoració total de 71.357,01 euros, IVA inclòs, quan al mobiliari que
conté i adjunt es relaciona, que va entrar en funcionament a partir de la data de l'acta de recepció dels
treballs el dia 17 d'abril del 2012.
Cinquè . Atès que es considera oportú, l'adscripció tant dels equipaments del CTUG com de
l'ampliació del Viver d'Empreses, com del mobiliari de titularitat municipal que disposen aquests
equipaments, a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, sense que aquestes adscripcions
comportin canvi de titularitat, en virtut dels art. 214, 215 i 216 del Decret Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals .
Sisè.
Sisè . Atès l'informe emès per la Intervenció sobre els efectes comptables per a la cessió o adscripció
d'un bé municipal a una empresa municipal i la possibilitat que això generi pèrdues recurrents en els
seus estats comptables.
Setè.
Setè . Atès que les adscripcions esmentades confereixen a la societat municipal Granollers
Audiovisual, SL, un dret d'ús sobre aquests béns sense cap contraprestació, la qual cosa, fa que la
societat haurà de fer-ho constar en l'actiu del seu balanç, el valor atribuible d'aquests drets, d'acord
amb allò que estableix el Pla General de Comptabilitat, aprovat per RD 1514/2007, de 16 de
novembre.
Vuitè.
Vuitè . Atès allò que disposa l'art. 214.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació als art. 215 i 216 del mateix text
legal, quan dipu: "Els béns de domini públic adscrits pels ens locals a aquest tipus de societats per al

compliment dels seus fins conserven la qualificació jurídica originària i l'adscripció no implica
transmissió del domini ni desafectació ".
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer . Aprovar l'adscripció dels espais i el mobiliari de titularitat municipal ocupats pel Consorci del
Centre Tecnològic i Universitari de Granollers-CTG, situats a la nau núm. 3 de Roca Umbert Fàbrica
de Les Arts, a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, que seran gestionats d'acord amb les

estipulacions dels seus estatuts reguladors, i per donar compliment als seus fins, amb efectes a partir
del dia 1 de gener de 2013, per un valor respectiu de:
* Equipament CTUG
* Valoració mobiliari CTUG

= 1.716.380,43 euros, IVA inclòs.
=
15.822,25 euros.

Segon.
Segon . Aprovar l'adscripció de l'ampliació de l'equipament Viver d'Empresa fase 2, situat al Centre
Audiovisual Roca Umbert Fàbrica de les Arts que s'ha descrit, a la societat municipal Granollers
Audiovisual, SL, que serà gestionat d'acord amb les estipulacions dels seus estatuts reguladors, amb
efectes a partir del dia 17 d’abril de 2012 i per un valor respectiu de:
* Equipament ampliació Viver d'Empreses
* Valoració mobiliari Viver d'Empreses

= 104.946,53 euros, IVA inclòs.
= 71.357,01 euros, IVA inclòs

Tercer . Fer constar a l'Inventari de Bens de la Corporació, les valoracions i les adscripcions dels
espais i mobiliari tant del CTUG com del Viver d'Empreses que s'han fet esment, als efectes que
disposen els art. 215 i 216 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals .
Quart.
Quart .
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde president:
Molt bé, per fer la presentació té la paraula la regidora de Cultura, senyora Alba Barnusell, endavant.

Senyora Barnusell:
Molt breument perquè ja ho ha explicat la senyora Secretària, estem fent un canvi en la gestió com ja
és conegut es va dissoldre el Consorci del CTUG, que fins ara gestionava l'espai del CTUG, i passarà
gestionar-lo com bé a explicat l'empresa ja existent Granollers Audiovisual, això representa que
aquest espai i equipament per la formació continua mantenint tots els programes actuals , com fins ara,
l'UOC, la formació en noves tecnologies, la formació digital, els PQPIS i altres, però a més a més,
accentuarà i intensificarà tota la formació vinculada a Roca Umbert , la gestió de la cultura, de les arts i
també del audiovisual, i a més a més, un repte com ja es va parlar en el Consell d'Administració i com
a mandat, incorporant, això sí, la visió i un espai més, que és aquests 1.500 metres del CTUG, un
espai més adjunt al Centre Audiovisual i per tant gestionant-lo com únic equipament en aquests dos
edificis. Un nou espai que ens permet reorganitzar tots aquest espais i per tant ens permetrà allò,
ampliar el Viver d'Empreses, i per tant acollir més empreses de les que hi ha actualment en el Centre
Audiovisual, fer un pre-viver, un espai de cooking, per aquells joves autònoms i joves freelance que no
poden assumir el que costa un lloguer d'un espai sencer i per tant llogaran una taula en aquest
cooking que s'està posant també en el mercat actualment, el fet de compartir espais. Tercer, també
tindrem, i les empreses que estiguin residents en el Viver, i aquelles no residents, perquè físicament
l'espai és limitat, però si vinculades en el Centre Audiovisual i Centre de Recursos, aules per reunions
d'empresa, aules per formacions pròpies de cadascuna d'aquestes empreses, per tant aquests 1.500
metres també a disposició d'aquestes empreses actuals residents al centre audiovisual. També com
ens va demanar també el Consell d'Administració, això tant el gerent com jo mateixa, com a
responsable de l'empresa, intentarem fer-ho de la manera més eficaç possible, poden treure
rendiment econòmic d'aquests espais, compartint projectes empreses privades amb l'empresa
pública. I a més a més, a mi m'agradaria també el punt número 4, i també una petició que ve del Grup
d'Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa, i que des d'inici d'aquesta legislatura n'hem anat
parlant i si no recordo malament a banda d'alguna Comissió Informativa, en algun Ple, i en el Ple
darrera dels Pressupostos també va sortir, poder definitivament traslladar les installacions de la Radio
cap a Roca Umbert, del carrer Torras i Bages a Roca Umbert, i per tant ja dignificada la programació,
dignificar també aquests espais amb aquesta reorganització que ens permet l'adscripció del CTUG en
l'empresa Granollers Audiovisual, per tant Roca Umbert un espai també per l'audiovisual i per les
petites empreses del territori, que en poc més d'un any, com ja hem explicat varies vegades, ja n'hi ha

9 d'installades, dues que s'estan esperant aquesta adscripció per poder-se també installar en els
espais del CTUG que estiguin a disposició , diferents persones autònomes i freelance vinculades i amb
ganes de participar en els projectes, i per tant un espai també no només per la cultura sinó per
l'economia i un espai dinàmic en que en aquests moments actuals, els autònoms, els freelance les
petites empreses també són els que posen la base per fer treballar i avançar a la ciutat, per tant
aquest acords de collaboració públic-privat són la base del futur i són la base de l'audiovisual a Roca
Umbert. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no se si hi ha algun Grup que volguí intervenir. Hi ha anunciat el vot favorable, sí? en
tot cas fem la roda, per part del Partit Popular, no? Endavant, senyor Noguera,

Senyor Noguera:
Gràcies senyor Alcalde. Voldria fer una reflexió al voltant d'aquesta adscripció comptable, si bé és cert
que aquesta adscripció i cessió de bens de domini públic que suposa aquest dret d'ús sobre els bens
sense exigència de contraprestació, se suporta amb criteris comptables en base a la doctrina
administrativa i en els propis criteris comptables de l'ICAC, però no és menys cert que precisament
comptablement, és a dir, econòmicament s'està reforçant el net patrimonial de Granollers Audiovisual
amb aquesta adscripció de l'equipament del CTUG, degut i com a causa fonamental a una
compromesa viabilitat de futur d'aquesta societat municipal, per tant el nostre vot negatiu perquè no
ens sembla que sigui la millor forma de reforçar patrimonialment l'empresa municipal perquè estan
valorant un actiu intangible des d'un punt de vista comptable per un valor d'un 1.732.202,68 euros
concretament, valor d'immoble i mobiliari que si bé no genera dèficit a l'empresa municipal, no és la
millor forma de reforçar patrimonialment la societat municipal sinó millorant l' eficiència i la millora de
la gestió d'aquesta societat municipal i afegir que aquesta valoració sempre podria ser discutible
perquè no està formulada per un tercer sinó per la pròpia Àrea Territorial de l'Ajuntament de
Granollers.

Alcalde president:
Molt bé, moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades vol intervenir, com a Grup Socialista, no? en tot
cas la senyora Barnusell té dret a la paraula, per fer la replica en aquest primer torn, endavant,

Senyora Barnusell:
Les valoracions que ara comentava el senyor Noguera, se’n pot parlar, estan fetes per tècnics de la
casa, i per tant nosaltres i confiem plenament, el que sí que a mi m'agradaria remarcar, i en aquest cas
el que fem, es poder gestionar aquest espais no des de directament des de l'Ajuntament sinó
poder-los gestionar des d'una empresa pública per que precisament pugui ser més eficient i pugui
llogar, amb paraules textuals i com nosaltres ho entenem poguí llogar aquests espais a tercers de
manera de treure’n un rendiment econòmic i amb aquest rendiment econòmic poder invertir doncs per
altres programes que també acompanyin aquestes empreses a créixer.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no sé si vol replicar, no? en tot cas és el moment de la votació,

APROVAT :

Vots a favor
:
Vots en contra : 6
Abstencions
:

14

PSC:
PSC: 13

ICVICV -EUiAEUiA -E:1

PP:
PP: 4

AG:
AG:1

CIU:
CIU : 6
5

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

JUNTA DE PORTAVEUS

8.1).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A FAVOR
DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L 'ARC MEDITERRANI
L’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història. Finalment, l’octubre del
2011, les autoritats europees varen reconèixer oficialment la importància de vertebrar-lo mitjançant
una decisiva infraestructura de transport i comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida
amb el consens de la totalitat de les institucions, associacions empresarials, universitats, col.legis
professionals i del món sindical dels territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els territoris que
travessa aquesta via de comunicació estratègica són plenament conscients de la importància que té, i
la societat civil, per tant, ha esmerçat tots els seus esforços a aconseguir la realització plena de la
infraestructura.
Malgrat tot, la seva finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns tramps estratègics romanen
pendents d’obrir i algunes solucions provisionals tant per al transport de persones com de
mercaderies continuen sense transformar-se en finals.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista, demanem a aquest Ple:
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
1. Que insti el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de
Fomento del Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries per a la construcció en el termini de
temps més curt possible, d’un corredor mediterrani de transport amb doble via per a passatgers i per a
mercaderies, amb ample europeu, tal i com es va dissenyar en el seu projecte original .
2. Que insti el Ministerio de Fomento a finalitzar o construir els accessos als ports de l’Arc Mediterrani,
per tal de fer possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar el pas transfronterer cap
a Europa.
3. Que insti el Ministerio de Fomento del Govern espanyol que s’acabi amb la desconnexió històrica
del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l’eix mediterrani des d’un tram decisiu; que
es permeti la connectivitat de les terres de l’Ebre, i que s’asseguri així la participació valenciana, amb
ports i empreses, al corredor.
4. Que es facin arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol, a la Comissió Europea, i a l’Institut Ignasi
Villalonga d’Economia i Empresa.
Totes aquestes mesures han de fer possible el funcionament òptim d’una infraestructura vital per al
conjunt de l’Arc Mediterrani i permetre, finalment, el desenvolupament del potencial econòmic dels
territoris que el conformen.
APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la següent,

8.2).-MOCIÓ
SOCIALISTA,, CIU
CIU,, PP
PP,, ICV
ICV--EUIA I
).- MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
ACCIÓ GRANOLLERS,
GRANOLLERS, DE SUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL COLLEGI D'
D'ADVOCATS
DE GRANOLLERS CONTRA L 'AVANTPROJECTE DE LLEI DE SERVEIS PROFESSIONALS .
L’Illustre Collegi d’Advocats de Granollers té els seus orígens fa just ara noranta anys. El seu
naixement, el juliol de 1923, es troba íntimament lligat a un importantíssim esdeveniment històric per a
Granollers, com va ser el seu reconeixement com a ciutat, segons el títol que va ser atorgat l’any 1922
pel rei Alfons XIII. En aquest context, els advocats que exercien a la ciutat van considerar necessari i
oportú, aprofitant la nova embranzida que prenia la ciutat, de dotar-se d’un Collegi professional que
els agrupés i dignifiqués la seva funció , amb un fort arrelament a la ciutat.
En el moment de la creació del collegi ja s’hi varen inscriure 41 advocats, un nombre de professionals
que en aquella època ja era força important. Des d’aquells inicis el nombre de collegiats no ha parat
de créixer, fins arribar els actuals sis-cents cinquanta, dels quals uns cinc-cents són exercents i uns
cent-cinquanta no exercents.
Cal tenir presents que les seves finalitats essencials són l'ordenació de l'exercici de la professió
d’advocat, la representació exclusiva d'aquesta, la defensa dels interessos professionals dels
collegiats, i, sobre tot, el compliment de la funció social que correspon a l'advocacia i la collaboració
en la promoció i administració de la justícia , com són, entre altres, la gestió dels torn d’ofici –que presta
assistència gratuïta als ciutadans- i, en la nostra ciutat, collaborant amb l’Ajuntament de Granollers
en el Servei d’Intermediació Hipotecària.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Davant la possible supressió de l’Illustre Collegi d’Advocats de Granollers que estableix
l’avantprojecte de llei de serveis professionals, aquest Ajuntament vol manifestar que el Collegi
d’Advocats de Granollers amb 90 anys d’història és una de les institucions en què s’estructura la
societat civil i ha desenvolupat un important paper al llarg de la història en defensa de l’estat de dret i
dels drets humans, i especialment d’aquells collectius que han sofert la violència o marginació, pel
que rebutgem qualsevol supressió d’una institució que es necessària i és un valor de la nostra ciutat .

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la següent també promulguda per el Collegi d'Advocats i presentada per
quatre Grups Municipals,

8.3).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
SOCIALISTA, CIU,
CIU , ICVICV -EUIA I ACCIÓ
GRANOLLERS DE SUPORT A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL COLLEGI D'
D'ADVOCATS DE
GRANOLLERS CONTRA LA LLEI DE TAXES JUDICIALS .
Que el passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/(2012, de 20 de novembre, que regula
determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i

Ciències Forenses.
Després d’una tramitació de vertigen en el Parlament amb evident afany d’ocultació als ciutadans, el
seu contingut constitueix una mostra més de la voluntat del Govern de portar a terme el
desmantellament dels serveis públics essencials, qüestionant a la vegada l’exercici efectiu dels drets
fonamentals.
La Llei 25/1986, de 24 de desembre, de Supressió de les Taxes Judicials, va eradicar del nostre
ordenament jurídic la figura de la taxa judicial, per propiciar que tots els ciutadans poguessin accedir a
la justícia independentment de quina fos la seva situació econòmica o social .
Mitjançant la contrareforma començada per l’actual Govern de l’Estat, aquest canvi normatiu tan
radical es produeix sense haver acceptat cap proposta dels Grups Parlamentaris al llarg de la seva
tramitació a les dues Càmeres, a l’estendre el pagament de taxes judicials a tota persona natural i
jurídica, així com als àmbits jurisdiccionals civil , contenciós administratiu i social .
Si be, el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de febrer de 2012 va considerar constitucional
la reintroducció de la taxa feta per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, també fa afirmar que “Aquesta

conclusió general només podria veure’s modificada si es mostrés que la quantia de les taxes.../..., són
tan elevades que impedeixen en la pràctica l’accés a la jurisdicció o l’obstacle en un cas concret en
termes no raonables, atenent als criteris de la jurisprudència exposada en el fonament jurídic 7. No
obstant, la quantia de les taxes no ha de ser excessiva, a la llum de les circumstàncies pròpies de
cada cas, de tal manera que impedeixi satisfer el contingut essencial del dret de l’accés efectiu a la
justícia” En conseqüència, les taxes no han d’impedir o obstaculitzar de manera desproporcionada
l’accés a la jurisdicció. Recentment, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedràtic de Dret Processal de
la Universitat Autònoma de Barcelona, deia que “Si el legislador, mitjançant la imposició de taxes

judicials o d’altra manera posa dificultats perquè un ciutadà que ha patit una lesió dels seus drets
pugui accedir als Tribunals a demanar protecció, això significa que aquest legislador està afavorint a
qui ha lesionat aquells drets.
Per això l’existència de taxes judicials fomenta la morositat i, en general, l’ incompliment de les
obligacions. En la manera en que un sistema de taxes judicials dificulti l’obtenció de tutela judicial,
d’aquesta mateixa manera està beneficiant als que incompleixen les seves obligacions” .
L’objectiu recaptatori que persegueix aquesta Llei, és desproporcionat respecte a la limitació del dret a
l’accés a la justícia i pot convertir-se en un obstacle impeditiu per a l’obtenció de tutela judicial
efectiva.

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
1.-Davant aquesta llei, objectiu recaptatori i desproporcionat amb la limitació del dret a
la justícia, aquest Ajuntament insta al Govern d’Espanya a adoptar urgentment les
mesures necessàries per excloure a les persones físiques com a subjectes obligatoris al
pagament de taxes judicials i garantir que ningú vegi limitat el seu dret a l’accés a la
justícia per no poder fer front al pagament de la taxa judicial .
2.-Així mateix, traslladar aquest acord al Ministeri de Justícia, a la Conselleria de Justícia
de la Generalitat de Catalunya i al degà de l’Illustre Collegi d’Advocats de Granollers .

APROVAT :
Vots a favor
:
Vots en contra :
Abstencions
:

21
4
0

PSC:
PSC:13 CIU:
CIU:6
PP:
PP: 4

ICVICV-EUiAEUiA -E:1

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la següent moció presentada per tres grups municipals.

AG:
AG:1

8.4).-MOCIÓ
D''ICV).- MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D
ICV -EUIA,
EUIA ,
ACCIÓ GRANOLLERS I CIU D'
D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA
Alcalde president:
Perdó, i Convergència i Unió. És que diguéssim en el primer bloc hi ha tantes sigles que la senyora
Secretària s'ha despistat.

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya , amb el contingut següent:
“Preàmbul

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota
la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat collectiva .
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves
institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments
en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia fins
actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de
Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de
Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern .
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai comú
lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement
mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la recuperació
de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la
Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de
Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial fins al
1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de
les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la
recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a
l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i
socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent,
concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any
2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal
destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució
democràtica de les voluntats collectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per
una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics,
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics .
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació de
bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el
lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya

nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les
decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà
la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur
collectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de
novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca .
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X
legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític collectiu, d’acord amb
els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític
i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic,
garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i
diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui
l’expressió majoritària de la voluntat popular , que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat
civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es
promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la
comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble .
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del
benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i
cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i
l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de
Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi .
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot
aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats
culturals i cíviques del nostre país , i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi .

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya” .
Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA, Acció Granollers i CiU proposen al Ple municipal de
Granollers l'adopció dels acords següents:
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
aprovada pel el 23 de gener de 2013.
Segon.Segon .- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

APROVAT :
Vots a favor
:
Vots en contra : 4
Abstencions
:

8

CIU:
CIU :6

ICVICV -EUiAEUiA -E:1

AG:
AG:1

PP:
PP:4
13

PSC:
PSC:13

Alcalde president:
Moltes gràcies, i queda encara una moció.

8.5).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RECLAMANT EL
PAGAMENT IMMEDIAT DELS DEUTES ACUMULATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
AL TERCER SECTOR I A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA .
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer
Sector han denunciat el passat mes de desembre que entre totes les administracions se’ls deuen 640
milions d’euros, dels quals 435 milions corresponen a la Generalitat de Catalunya.
Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social ha disminuït durant els
darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€, encara continua essent molt elevat. I, en el cas de
la Generalitat, l’arribada del Fons de Liquiditat Autonòmic no ha comportat l’abonament dels deutes
més importants.
El deute del departamento de Benestar Social i Família ascendeix a 280 milions d’euros, dels quals
correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a concerts, en un 22% a contractes i en un 20% a
convenis, tots impagats.
Aquests impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de l’usuari, ja que poden
empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc la sostenibilitat de les organitzacions i l’atenció dels
collectius més vulnerables de la societat. En són un exemple les dificultats que travessen les entitats,
ja que el 90% ha hagut d’endarrerir el pagament de nòmines als seus professionals durant el 2012. A
això s’hi afegeix que un 51% de les entitats han hagut de fer ajustaments en les plantilles durant
aquest any, un 20% han hagut de portar a terme acomiadaments i un 24% ha adoptat altres mesures,
com la no substitució de baixes o jubilacions , la reducció salarial o la reducció de ràtios .
Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per poder seguir atenent
les 1,7 M de persones que el sector atén avui a Catalunya, el deute acumulat i persistent de les
Administracions està tenint un impacte directe en el funcionament de les entitats i està posant en risc
la viabilitat dels serveis, la sostenibilitat de les organitzacions, l’estabilitat en l’ocupació i, en
conseqüència, la qualitat de l’atenció als collectius més vulnerables de la nostra societat
Des del PSC considerem necessari un compromís ferm per arreglar aquesta situació dramàtica i
garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense afany de lucre que presten serveis en l’àmbit
del benestar i la qualitat de vida de les persones més vulnerables de la societat .
Per aquest motius, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la corporació els següents
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent un pla de retorn del
deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les subvencions i contactes,
assegurant el cobrament periòdic de les mateixes.
Segon.Segon .- Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi un pla per eixugar de manera urgent el
deute que manté amb les administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar
compliment als pagaments de les entitats del tercer sector social català .

Tercer .- Iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés a línies de crèdit que
permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament.
Quart..- Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats de retards en el
Quart
pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat de Catalunya .
Cinquè .- Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part de les administracions
públiques catalanes.
Sisè.Sisè .- Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones amb les entitats del
Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya a provada per unanimitat dels
grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.
Setè.Setè .- Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social mitjançant un acord de
govern que concreti calendari i assigni partides pressupostaries a les mesures contemplades al
mateix.
APROVAT :
Vots a favor
:
Vots en contra : 0
Abstencions
:

24

PSC:
PSC:13 CIU:
CIU :6

1

AG:
AG:1

PP:
PP:4

ICVICV -EUiAEUiA -E:1

Alcalde president:
Moltes gràcies, acabat l'apartat de la Junta de Portaveus, entrem en l'apartat de Precs, preguntes i
interpellacions. Per part del Partit Popular, per part de Convergència i Unió, endavant,

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPELLACIONS

Senyora Navarro:
Bona nit, bé, aquest Grup Municipal vol posar de manifest el següents fets que de fa un mes han
passat a la nostra ciutat, com tots suposo que saben la matinada del passat dimecres un home de 71
anys va patir ferides molt greus per un robatori amb violència i intimidació a casa habitada, en concret
a Palou, on convivia amb un altre home d'avançada edat. El ferit greu, que ja feia temps que anava en
cadira de rodes, ja fa uns dies que ha mort en el centre hospitalari on és trobava ingressat. Tanmateix
el passat dia 31 de desembre, cap a les 10 del vespre i davant del Teatre Auditori de Granollers, una
dona de 37 anys va patir un robatori amb violència i intimidació, mentre tornava a casa seva a la zona
centre de Granollers, afortunadament aquest cop aquesta senyora no va patir cap lesió per part de
l'agressor, el qual va ser detingut a posteriori per part dels Mossos d'Esquadra de Granollers, que el
van fer passar a disposició judicial, i finalment el Jutjat de guàrdia va decretar la presó provisional per
aquests fets i per l'alarma social que aquests fets han creat a la ciutat. També val a dir que aquest cap
de setmana companys del Collegi d'Advocats de Granollers a les guàrdies de cap de setmana i també
a la guàrdia de divendres, en concret la guàrdia de divendres i van haver 15 detinguts a Granollers, i
la guàrdia del cap del setmana es van recollir entre 17 i 19 detinguts. Senyor Alcalde, jo li prego, i
també el nostre Grup, un esforç per part de l'Equip de Govern per millorar el Pla de Seguretat
Ciutadana que ja existeix, i que ja coneixem, entenem que s'han de donar més esforços per part de la
Policia Local, es a dir, hem de crear més efectius, en collaboració amb el cos de Mossos d'Esquadra,
eh, i amb el suport de la Generalitat, jo no vull dir que només sigui una cosa que sigui de Policia Local,
però hem d'intentar entre tots evitar aquest tipus de robatoris amb violència i intimidació que s'estan
produint a la ciutat i que són normalment respecte als collectius més vulnerables, com discapacitats,
gent gran o dones. La ciutat de Granollers jo ja fa temps que li vaig dir senyor Alcalde que feia por a
les dones, però no només a les dones, també a la gent gran i als collectius més vulnerables, pensem
que cal difusió entre els ciutadans de Granollers, cal difusió per part d'aquest Ajuntament perquè es

puguin adoptar les mesures, de prevenció per evitar aquesta mena de fet. Cal difusió entre les
persones de la ciutat. I cal ampliar també el número de policies, d'acord, i agents per a frenar aquests
tipus de robatoris. Des del nostre Grup el que li demanem és la Policia de proximitat, que ja fa temps
que s'ha demanat en varies ocasions i que tornem a demanar, sis plau per tots el fets que estan
passant, gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, interpreto això com un prec, però en tot cas, no?, però en tot cas jo crec que sigui que
mereix una intervenció de la Regidora de Seguretat Ciutadana i també algun comentari meu, si fas el
cas. Endavant regidora,

Senyora Sánchez:
Per començar, estem al cas de tots aquest aconteixements que han passat a la ciutat. Aquesta ciutat
no és diferent a unes altres, recordo que la competència en aquests casos la té la Generalitat, amb el
seu cos de seguretat que és el dels Mossos, i nosaltres tenim la delegació d'unes altres competències
que no són les que tenen Mossos. Nosaltres collaborem amb Mossos en tot allò que podem.
Nosaltres mantenim reunions periòdiques perquè tenim una Junta Local de Seguretat, en la qual hi
participem nosaltres, participa l'Alcalde, Mossos, Policia Local i uns altres. I en aquesta nosaltres
valorem els sistemes. En el cas concret que dius, per exemple, de tema de l'habitatge dels dos avis,
com sabràs hi ha un programa especial fet des de la Generalitat amb Mossos, que és adreçat a
l'habitatge, que de moment que només és feia a la part d'on s'estaven produint aquest tipus de fets,
no?, ara des de dilluns, s'ha activat a tota Catalunya, per la qual cosa ja se’ns ha comunicat, que
nosaltres collaborem en aquell procés. La collaboració en aquest programa específic ens la diuen
Mossos com hem de collaborar, de totes formes, nosaltres estem al cas, no abaixem la guàrdia, però
sí que és veritat que nosaltres collaborem sempre que ens ho demanen i nosaltres a més a més els
requerim moltes vegades, i li fem veure les necessitats perquè n’hi ha, nosaltres la trepitgem, a mi no
em fa por aquesta ciutat, i sóc dona com tu, porto molts anys, potser més anys que tu trepitjant
aquesta ciutat i la veritat es que no, sí perquè sóc una mica més gran, considero que no és insegura, i
tens tota la raó, una ciutat que no és segura per una dona, no és segura per a tothom, però jo sóc la
Regidora de Seguretat i abans de ser la Regidora de Seguretat em sentia segura, això no vol dir que
demà sortí d'aquí i m'atraquin, pot passar a Granollers, i em pot passar a qualsevol lloc.

Alcalde president:
Jo també vull fer algun comentari, mireu, tal com estan les coses, i tal com va la política lo fàcil seria
que jo ara digués, és culpa de la Generalitat, ho fan molt malament, són un desastre, tenen la
competència i no l'exerceixen, no ho faré senyora Navarro, no ho faré, no ho faré, perquè jo sóc
responsable, sóc un polític responsable, i miri, aquest país tirarà endavant si som capaços de trobar
els punts de contacte i els punts de collaboració, i aquest país, no tirarà endavant si ens dediquem
només a posar-nos el dit a l'ull, i a mirar si fem forat. L'Ajuntament de Granollers té un programa de
treball conjunt amb els Mossos d'Esquadra, cadascú amb les seves competències, però recordem-ho
en lletres grosses, les competències de seguretat són, afortunadament, competència dels Mossos
d'Esquadra, abans eren de la Policia Nacional, avui són dels Mossos d'Esquadra, afortunadament
tenim un cos, del qual n'hem d'estar orgullosos, el cos dels Mossos d'Esquadra, que ha transformat
tota la feina vinculada a la seguretat a partir de la proximitat. Salt qualitatiu, i efectivament els Mossos
d'Esquadra són una estructura de país, estructura de país, i per tant, aquest Ajuntament que és
respectuós amb aquest procés d'afermar la identitat nacional, està treballant amb qui té les
competències, al costat, eh?, i a més a més hi ha un element i ho he explicat reiterades vegades, però
hi torno, que es diu Junta Local de Seguretat, que és l'espai de trobada, l'espai de consens, que l'hem
fet bé amb el Conseller Puig, i espero que el farem bé amb el Conseller Espadaler, l'hem fet bé, es a
dir, fer-el bé vol dir seure quan toca, posar els problemes damunt la taula, i buscar solucions als
problemes i no posar problemes a les solucions, es més fàcil, segur, per tant en matèria de seguretat,
aquesta ciutat té uns nivells, jo diria que millors que molts altres indrets, evidentment això no vol dir
com deia la Regidora que demà no pugui haver un conflicte, com a tot arreu, eh?, però els índex de
delinqüència d'aquesta ciutat no són superior, ni molt menys, al conjunt de les ciutats del país, i

efectivament això no vol dir que ens haguem de dormir a la palla, perquè l’índex de seguretat ideal és
aquell de delinqüència zero, aquest és el ideal, qualsevol altre no es desitjable, i per tant, aquest
Alcalde, segueix compromès, com a President de la Junta Local de Seguretat, coordinar-se i parlar
amb el Conseller, i amb l'Inspector en Cap de la zona, clar que sí, clar que sí, eh, dissortadament
algunes de les coses que ha demanat no podrem fer, perquè vostè sap perfectament que no podem
ampliar la plantilla de la Policia Local, ho sap perfectament, el Partit Popular, el govern del Partit
Popular, va restringir, va anullar la possibilitat d'ampliar plantilles, per tant, escolti, això ja podem
cridar ous a vendre però es impossible, el senyor Interventor ens faria un informe desfavorable, per
tant no demanem coses impossibles, perquè queda bé de cara a la galeria, però és irrealitzable, no
podem contractar més gent, ja hi ha una Llei, que és la d'Estabilitat Pressupostaria, que ho impedeix, i
uns acords del Consell de Ministres, que m'agradarà més o menys, m'agraden menys que més, que
ens ho impedeixen, per tant, per aquí no anirem. Per on anirem? per la coordinació, per la suma
d'esforços, per buscar solucions, com deia la Regidora, per parlar amb els Mossos d'Esquadra,
perquè amplien tot el que fa referència a habitatges disseminats a zones com la nostre, cosa que com
ha dit ja s'ha aconseguit, segons que per iniciativa conjunta, eh, que és lo bo. Per tant, eh, seguirem
aquest tema, i el seguirem fins el límit de la nostre força, perquè volem que la ciutat sigui el més
segura possible, en temps difícils, però no dubti que tot l'esforç d'aquest Alcalde hi serà, i de la
Regidora, i de l'Equip de Govern, i espero que els seus. I hi serà comptant amb l'únic argument
possible per construir el futur, que és el diàleg entre institucions, i entre administracions, i entre les
diferents mirades del país. Per tant, aquí ens trobarem, sens dubte. Més preguntes? No?

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i s'estén
aquesta acta de la qual dono fe.
LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAU
L'ALCALDE

