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El debat dels punts, 8, 9 i 10 es fa conjuntament, la senyora Llonch assisteix a l 'esmentat debat  
conjunt i s'absenta abans de la votació

Alcalde: Bé, molt bona tarda a  tots i totes. Iniciem el Ple ordinari del mes d'octubre, amb una situació 
ben extraordinària. Si be és necessari, recordar que estem vivint un temps molt complexes, que vivim 
moments que cap dels que estem aquí havíem pensant que mai els hi viuríem. Jo crec que cal iniciar 
el Ple recordant que, moments plens d'incerteses com  els que vivim s'han d'afrontar amb  serenitat i 
aquest és el capteniment que aquest alcalde vol tenir. 
I el que també crec que haurem de tenir tots plegats, estic convençut que haurem de parlar molt, 
segur, en els propers dies i en els propers mesos, perquè aquesta ciutat és un estat plural i divers, 
segur que ha de ser una de les que contribueixi a buscar solucions als temps difícils que vivim. 
Haurem de parlar molt per preservar la convivència de cohesió que és el nostre bé més preuat, i 
haurem de parlar molt perquè  aquesta ciutat mantingui l'activitat que volem tots, la de sempre, que es 
mantingui activa i per positiva. Els propers dies, els propers mesos hauran de ser necessàriament 
mesos de diàleg allà on amb altres instàncies no hi ha estat, aquest serà el nostre compromís. 
Tindrem ocasió de parlar-ne en aquest Ple perquè en l'apartat de les mocions n'hi ha algunes que 
plantegen aquestes qüestions. 
En tot cas, abans d'iniciar formalment el Ple, voldria també expressar el condol de la Corporació per la 
mort de Margarida Tintó, medalla de la ciutat, va morir ahir, demà la podrem acompanyar a l'acte de 
comiat a les deu del matí, i alhora, voldria felicitar encara que no hi sigui, a l'Eugènia Llonch, pel 
naixement de la Gal·la, segona filla que es diu Gal·la d'aquest hemicicle. Felicitats, per tant, a 
l'Eugènia.
Ens falten algunes persones que han anunciat que arribaran més tard, per exemple Chakir El 
Homrani, probablement, també l'Eugènia i en Josep Maria Noguera, per tant, amb aquestes absències 
justificades de moment i que esperem que s'incorporin, donem inici el Ple. 

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA    25252525    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    
2017201720172017    I LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIAI LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIAI LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIAI LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA     11111111    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2017201720172017    

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a les actes  de 
la sessió ordinària de data 25 de juliol de 2017 i de la sessió extraordinària i urgent del dia 11 
d'octubre de 2017. No havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i regidores assistents .

Alcalde: Senyora secretària, passem al punt número dos i al número tres en el que s'exerceix el 
control de fiscalització del Ple dels acords de la Junta de Govern i de l 'alcalde, endavant: 

 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROSGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROSGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROSGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROS     ,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES     4444,,,,11111111,,,,18181818,,,,    IIII    25252525    DEDEDEDE    
JULIOLJULIOLJULIOLJULIOL,,,,    29292929    DDDD''''AGOST I ELS DIESAGOST I ELS DIESAGOST I ELS DIESAGOST I ELS DIES     5555,,,,12121212,,,,    19191919    IIII    26262626    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE 
 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT I    
ELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATS  

 
Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la part dispositiva del Ple. En primer lloc, la Comissió informativa 
de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació, punt número quatre en el que es designa un 
representant del grup socialista al Consell de l 'Esport.

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

4444).-).-).-).-DESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL CONSELL DEDESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL CONSELL DEDESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL CONSELL DEDESIGNAR REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL CONSELL DE    
LLLL''''ESPORTESPORTESPORTESPORT
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Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es van nomenar, entre d'altres, els representants 
municipals a les societats i als consells locals sectorials .

En data de 20 de setembre de 2017, número de registre 2017030852, el Grup Municipal  Grup 
Municipal Socialista  sol·licita que es modifiqui el nomenament del representant municipal 
corresponent al seu Grup Municipal, en la persona i organisme:

Consell de l'Esport Aroa Ortego

Fonaments jurídics

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

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

Primer.- Designar a la senyora Aroa Ortego, en representació del Grup Municipal Socialista al Consell 
de l'Esport en substitució del senyor Joan Rueda.

Segon.-  Comunicar  aquest acord a l'organisme afectat, a la persona designada  i a la persona que 
ostentava la citada representació fins a aquest moment.

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

Alcalde: Hi ha acord de tots els grups i, per tant, no hauran  intervencions ni votació. 

Aprovat per unanimitat
 

Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número cinc en el que s'aprova 
una cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya d'una parcel·la per tal de que es pugui 
ampliar la caserna dels bombers, del parc de bombers de Granollers. Endavant:

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

5555).-).-).-).-APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTAAPROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTAAPROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTAAPROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTA,,,,    A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAA FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAA FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAA FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    DE LADE LADE LADE LA    
PARCEL·LA SOBRERA DEPARCEL·LA SOBRERA DEPARCEL·LA SOBRERA DEPARCEL·LA SOBRERA DE    264264264264,,,,50505050MMMM²²²²,,,,    QUE LLINDA AMB LA FINCA SITUADA A LQUE LLINDA AMB LA FINCA SITUADA A LQUE LLINDA AMB LA FINCA SITUADA A LQUE LLINDA AMB LA FINCA SITUADA A L''''AVINGUDAAVINGUDAAVINGUDAAVINGUDA    
SANT JULIÀ NÚMSANT JULIÀ NÚMSANT JULIÀ NÚMSANT JULIÀ NÚM....    115115115115,,,,    PROPIETAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPROPIETAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPROPIETAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPROPIETAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    PER TAL DEPER TAL DEPER TAL DEPER TAL DE    
DESTINARDESTINARDESTINARDESTINAR----LA A LLA A LLA A LLA A L''''AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PARC DE BOMBERS DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ I MILLORA DEL PARC DE BOMBERS DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ I MILLORA DEL PARC DE BOMBERS DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ I MILLORA DEL PARC DE BOMBERS DE GRANOLLERS ....

1111.... L’Ajuntament de Granollers és propietari de la parcel·la sobrera, amb una superfície de 264,50m², 
de forma e forma trapezoidal, limita al nord en línia de 5,30 m. amb el carrer de G. Marconi; al sud, en 
12,40 m. amb la parcel·la de sobrant de vial públic núm. 2; a est, en línia de 30,66 m. amb el nou vial 
Gugliemo Marconi paral·lel al riu, i a oest amb la finca situada a l’Avinguda Sant Julià, 115, en tota 
l'amplada d'aquesta última. Qualificada pel vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, com a 
Equipament.

Aquesta parcel·la sobrera forma part de la finca registral 31022, inscrita al Registre de la Propietat de 
Granollers, que respon a la següent descripció:

URBANA.- FINCA de superficie cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta metros cuadrados, situada 
en el término municipal de Granollers, en el margen derecho del rio Congost, tramo comprendido 
entre el término municipal de Canovellas, la N-152, el rio Congost y los hitos pares comprendidos 
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entre el número 2  y el 24 (zona de Canovellas).- LINDA: al Norte, en una línea de 72 metros, el 
termino municipal de Canovellas; al Sud, en una línea de 11 metros, la carretera N-152; al Este, con 
los muros de canalización del rio Congost, en una línea de 910’00 metros; y al Oeste, con la siguiente 
relación de propietarios: Finca nº88, Urbis Nau. – Finca nº 89, carrer de Sabadell.- Finca nº 90, Urbis 
Nau.- Finca nº91, Urbis Nau.- Finca nº 92, Carmen Gorges Cusso.- Finca nº 93, carrer de Vic.- Finca 
nº 94, Ajuntament de Granollers.- Finca nº 95, carrer passatge particular.- Finca nº 96, Ajuntament de 
Granollers.- Finca º 97, camí.- Finca nº 98, Ajuntament de Granollers.- Finca nº 100, Pablo Castellá 
Arenas.- Finca º 101, Miquel Vila Llopart.- Finca nº 102, carrer d’Arenys.- Finca nº 103, Ajuntament de 
Granollers.- Finca nº 104, carrer d’Enric Granados.- Fincs nº 105, ETISA.- Finca nº 106, Josep Camp 
Puigdomenech.- Finca nº 107, carrer de Mataró.- Finca nº 108, Josep Camp Puigdomenech.- Finca nº 
109, SA Camp.- Finca nº 110, Mariano Voidosa Aymart.- Finca nº 11, Passeig Fluvial.- Finca nº 112, 
Pont.- Finca nº 113, Comunitat de Propietaris.- Finca nº 114, carrer d’Antoni Gaudí.- Finca nº 115, 
Comunitat de Propietaris.- Finca nº 116, carrer de Monturiol.- Finca nº 117, Passeig Fluvial.

2222.... La Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a l’Ajuntament de Granollers la porció sobrera de terreny 
de 264,50m², qualificada d’equipament, que llinda amb la finca propietat de la Generalitat de 
Catalunya en la que hi ha implantat el Parc de Bombers de Granollers, per tal d’ampliar i millorar-ne 
les instal·lacions existents.

3333....    Per part de l'Ajuntament s'ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat acreditat que 
l'immoble té naturalesa patrimonial; que les dimensions i geometria de la parcel·la sobrera no fan 
viable destinar-la a un equipament de manera aïllada, i per tant, que assoleixi l'ús públic previst; que la 
finalitat de la cessió és d'utilitat pública (ampliació i millora del Parc de Bombers de Granollers) i en 
benefici de la població del municipi . 

Així mateix, en compliment de l'article 173.1.b) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats locals, s'ha emès informe previ de la Secretària, atès que l'aprovació de la 
cessió gratuïta de béns a altres administracions exigeix un quòrum especial .

4444....    Sotmès l'expedient a informació pública, no s'ha presentat cap al·legació dins el termini 
corresponent.

5555.... Per tot l'exposat, s'ha donat compliment als requisits establerts de l'article 211 del text refós de la 
llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, per tal que el Ple 
municipal acordi la cessió gratuïta de la parcel·la sobrera de 264,50m², que llinda amb la finca situada 
a l'avinguda Sant Julià núm. 115, per tal de destinar-la a l'ampliació i millora del Parc de Bombers de 
Granollers.

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

IIII.... Article 211 del text refós Llei la municipal i de règim local de Catalunya  (aprovat pel DL 2/2003):

211.1 Els ens locals poden cedir gratuïtament els béns patrimonials, mitjançant la instrucció prèvia 
d'un expedient en el qual s'ha de determinar, com a mínim:

a) La finalitat de la cessió i que aquesta es fa en benefici de la població de l 'ens local.

b) La justificació que la finalitat de la cessió no es pot assolir mantenint l'ens local el domini o el 
condomini dels béns, ni constituint sobre aquests cap dret real.

211.2 Abans que el ple aprovi la cessió, l'expedient s'ha de sotmetre a informació pública per un 
període mínim de trenta dies, durant el qual es poden formular reclamacions o al·legacions.

IIIIIIII.... Articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988).

IIIIIIIIIIII....    Article 47.2.ñ) de la Llei reguladora de Bases del règim local, i article 114.3.n) del text refós Llei la 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació a la majoria necessària per a l’adopció de l’acord 
de cessió gratuïta.

IVIVIVIV.... Article 173.1.b) del Reglament d’Organizació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals: 
serà necessari informe previ del secretari en les matèries que exigeixin quòrum especial .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Cedir amb caràcter gratuït i permanent a la Generalitat de Catalunya la plena propietat de la 
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parcel·la sobrera de 264,50m², que llinda amb la finca situada a l'avinguda Sant Julià núm. 115, 
propietat de la Generalitat de Catalunya, per tal de destinar-la a l'ampliació i millora del Parc de 
Bombers de Granollers.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta 
anys el  mínim durant el qual s'ha de mantenir l'ús del bé per a les finalitats objecte de la cessió .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Disposar que el bé cedit revertirà automàticament a l’Ajuntament en cas que no es destini a 
les finalitat prevista, en el termini fixat, tal com preveu l’article 50 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Facultar l'Alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els 
acords anteriors.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí tampoc hi ha intervencions, hi ha acord de tots els grups, per tant, 
quedaria aprovada la proposta per unanimitat. 

Aprovat per unanimitat

Passarem al punt sis en el que aprovem uns plecs de condicions, són els que regeixen el concurs 
públic per ubicar les parades de venda de productes agraris a la Plaça la Corona. Endavant senyora 
secretària:

6666).-).-).-).-APROVAR ELS PLECS DE CONDICIONS  QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER AAPROVAR ELS PLECS DE CONDICIONS  QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER AAPROVAR ELS PLECS DE CONDICIONS  QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER AAPROVAR ELS PLECS DE CONDICIONS  QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER A    
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA DE PRODUCTESLA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA DE PRODUCTESLA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA DE PRODUCTESLA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA DE PRODUCTES    
AGRARIS I AGROALIMENTARIS AL MERCAT SETMANAL DE DISSABTES DE LA PLAGRARIS I AGROALIMENTARIS AL MERCAT SETMANAL DE DISSABTES DE LA PLAGRARIS I AGROALIMENTARIS AL MERCAT SETMANAL DE DISSABTES DE LA PLAGRARIS I AGROALIMENTARIS AL MERCAT SETMANAL DE DISSABTES DE LA PL....    DE LADE LADE LADE LA    
CORONACORONACORONACORONA

El Vallès Oriental és una comarca amb un nombre remarcable d'explotacions agràries i d'elaboradors 
alimentaris artesans. El catàleg de Productors artesans del Vallès Oriental (Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, 2015) en recull 60, i el Directori d'empreses i productes de la Xarxa Productes de la 
Terra (Diputació de Barcelona, 2014), més d'una vuitantena.

Per altra banda, Granollers compta amb el paratge de Palou, un espai rural amb més de 300 ha 
agrícoles que des de l'Ajuntament es vol preservar i dinamitzar com a infraestructura verda de la 
ciutat. En aquest sentit, el Pla estratègic de Palou, elaborat al 2015 fruit d’un procés participatiu amb 
gent de diferents sensibilitats preveu, entre d'altres accions, la creació d'un mercat de productors i 
elaboradors de proximitat.

Granollers, com a capital de comarca, pot oferir un canal de venda regular a artesans agroalimentaris 
contribuint així a un triple objectiu:
• Recolzar els pagesos i elaboradors locals de productes alimentaris, mitjançant un canal i format 
de comercialització estable.
• Promoure els productes de proximitat, de varietats locals, i amb distintius de qualitat alimentària.
• Atraure visitants a Granollers.

L'any 2016 es va realitzar un concurs per a l l'atorgament de llicències per a la utilització privativa de 
la via pública  amb parades de venda al mercat setmanal de dissabte, de productes agraris i 
agroalimentaris a la plaça de la Corona,  amb una durada de 12 mesos, que finalitzarà a 
començaments del mes de gener de 2018.

S'han redactat els plecs de condicions per a l'atorgament de concessions per a la utilització privativa 
de la via pública  amb parades de venda al mercat setmanal de dissabte, de productes agraris i 
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agroalimentaris a la plaça de la Corona, per un termini de 48 mesos, amb possibilitat de pròrroga, 
sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de 72 mesos,    d'acord 
amb els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència i  d 'acord amb el Reglament de Patrimoni.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

- Llei 3/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals

- Reglament dels mercats setmanals de Granollers, aprovat pel Ple de 24 d'abril de 2012 i modificat 
per acord de Ple de data 24 de setembre de 2013 i 28 de juny de 2016.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar els plecs de condicions que regiran l'atorgament de concessions per a la utilització 
privativa de la via pública  amb parades de venda de productes agraris i agroalimentaris al mercat 
setmanal de dissabtes a la plaça de la Corona,  amb una durada de 48 mesos, amb possibilitat de 
pròrroga, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de 72 mesos,    
de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Publicar  els plecs de condicions i l'anunci de convocatòria al BOPB i a la seu electrònica 
municipal.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Establir el termini de presentació des del dia següent de  la publicació de l 'anunci al BOBP i 
fins al dia 1 de desembre de  2017.  

Alcalde: Moltes gràcies. No hi haurà intervenció tampoc però sí que hi ha sol·licitada votació .

S'aprova per majoria absoluta amb 18 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13),  , 
ERC-AG-AM (2),  ), C'S (2) i PP (1) i 4 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT 
(2)CpG-CUP-PA (2)

 Alcalde: passem al punt número set, en el qual es fa un encàrrec que és per part de l'Ajuntament de 
Granollers a la Societat Municipal Promocions per tal de gestionar l'oficina habitatges de Granollers. 
Endavant senyora secretària:

7777).-).-).-).-APROVAR LAPROVAR LAPROVAR LAPROVAR L''''ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LENCÀRREC DE GESTIÓ DE LENCÀRREC DE GESTIÓ DE LENCÀRREC DE GESTIÓ DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA SOCIETATAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA SOCIETATAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA SOCIETATAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA SOCIETAT    
MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSMUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSMUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSMUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS,,,,    SA PELS TREBALLS I SERVEIS A PRESTAR ASA PELS TREBALLS I SERVEIS A PRESTAR ASA PELS TREBALLS I SERVEIS A PRESTAR ASA PELS TREBALLS I SERVEIS A PRESTAR A    
LLLL''''OFICINA DOFICINA DOFICINA DOFICINA D ''''HABITATGE DE GRANOLLERSHABITATGE DE GRANOLLERSHABITATGE DE GRANOLLERSHABITATGE DE GRANOLLERS

PrimerPrimerPrimerPrimer. L’Ajuntament de Granollers ha desplegat un conjunt d’actuacions en matèria d’habitatge per 
aconseguir mobilitzar el màxim  de recursos, propis o conveniats amb altres administracions i 
dedicar-los   a  treballar en diversos fronts, tals com: 
1. L’adquisició d’habitatges per incrementar el parc públic disponible per a les polítiques de lloguer 

social. 
2. L’accentuació de les accions preventives per evitar situacions de pèrdues d’habitatge entre els 

habitants de la ciutat. 
3. L’acció permanent sobre els grans tenidors per a l’obtenció de la cessió dels seus pisos per al 

lloguer social i per a la sanció de les males pràctiques i les desocupacions perllongades de pisos 
més enllà dels 2 anys. 

4. El treball continuat per impulsar la Borsa de Lloguer Municipal perquè pugui incidir en la regulació 
dels preus dels pisos de lloguer de la ciutat . 

5. L’elaboració d’un nou Pla Local d’Habitatge, com a eina clau per a definir les estratègies 
d’habitatge en els propers 6 anys partint d’una diagnosi actualitzada de la situació de la ciutat . 

6. L’obertura de línies d’ajuts per a l’accés a l’habitatge, especialment entre els joves i els col·lectius 
més vulnerables, i d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat i la rehabilitació dels habitatges .
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SegonSegonSegonSegon.  Per poder millorar el servei als ciutadans en tots aquests temes relacionats amb l’habitatge, 
s’ha posat en funcionament la nova oficina d’habitatge de Granollers situada al carrer del Rec 50, 
gestionada per la societat municipal Granollers Promocions, SA, un punt d’informació, tramitació i 
gestió de tota mena de serveis  relacionats amb  l’habitatge, oficina especialitzada, on es poden 
atendre  a més de tots els tràmits que fins ara ja es gestionaven de l’habitatge, també alguns altres de 
caire més social relacionats amb la pobresa energètica, vulnerabilitat i habitatge,  ajuts per processos 
de concurrència, etc.., en un treball coordinat en tot moment entre l’actual equip de l’Oficina 
d’Habitatge, el Servei d'Urbanisme i Habitatge, l’equip de Serveis Socials i l’equip de l’Oficina 
d’atenció a les comunitats de veïns, oferint sota el nom de GRANOLLERS HABITATGE 
assessorament i suport a la ciutadania en:
· Accés a l’habitatge
· Gestió del parc propi d’habitatges de lloguer
· Accés al tanteig i retracte
· Registre demandants HPO
· Borsa de lloguer per oferir habitatges amb lloguer assequible
· Foment i ajudes al lloguer, a la rehabilitació i a l 'accessibilitat
· Vulnerabilitat i habitatge: gestió  administrativa de les demandes de les companyies de serveis
· Entrada i sortida de peticions a la Mesa d’emergència
· Prestacions econòmiques d’especial urgència
· Ajuts al deute de lloguer, hipoteca, desnonament
· Ofideute 
· Assessorament sobre contractes de lloguer, clàusules sòl, etc
· Coneixement i seguiment de les ocupacions d’habitatges a la ciutat
· Registre d’habitatges buits
· Informació i redireccionat de temes convivencials a l’Oficina d’atenció a les comunitats de veïns  

TercerTercerTercerTercer. La societat anònima “GRANOLLERS PROMOCIONS, SA” amb CIF A59145250 es constitueix 
per l’Ajuntament de Granollers,  per acord de Ple de 28 de setembre de 1989, com a societat mercantil 
de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa del servei de promoció de les 
activitats econòmiques i socials i a la gestió del patrimoni municipal del sòl, segons consta a l’article 1 
dels seus estatuts.

Així, d'acord amb l'ideari general que va concebre la seva fundació i conforme estableix l'article 2n 
dels seus estatuts, entre els seus objectes social, i en el seu apartat d) la gestió d’actuacions 
municipals i serveis, també en el seu article 22è (contractació) 3... “ els encàrrecs de gestió que li 
confereixi l’Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent 
que, com a mínim, inclourà l’abast de l’encàrrec i la previsió de costos”  

La gestió de l’Oficina d’Habitatge de Granollers la té encomanada Granollers Promocions, SA i en 
aquesta nova etapa el Govern Municipal considera necessari orientar i dotar aquest oficina de més 
mitjans per poder oferir aquest servei integral de polítiques d’habitatge a la ciutat de Granollers. Sota 
la direcció de la regidoria d'Urbanisme i Habitatge, de la gerència i de la Cap de l’Oficina d’Habitatge, 
així com la col·laboració de les persones responsable dels serveis municipals, s’oferirà informació i 
suport en la gestió dels serveis descrits en punt segon.

La gestió descrita anteriorment l’hauria de realitzar personal de Granollers Promocions, SA  a les 
dependències de l’Oficina d’Habitatge de Granollers  ubicada al carrer del Rec , 50 de la ciutat. 

QuartQuartQuartQuart. La normativa sobre règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, on es descriu l'encàrrec de gestió preveu que la realització d'activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats 
públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa 
administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme.

L'encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l'òrgan, organisme o entitat pública que 
l'ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s'integri 
l'activitat material concreta objecte de l 'encàrrec.
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L'encàrrec de gestió entre els òrgans, els organismes o les entitats públiques que pertanyen a la 
mateixa administració s'ha de formalitzar en els termes que estableix llur normativa i, si no n'hi ha, per 
acord exprés dels òrgans, organismes o entitats públiques que hi intervenen. L'instrument de 
formalització i la resolució de l'encàrrec de gestió s'han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari 
o butlletí oficial corresponent.

Cada administració pot regular, els requisits dels acords dels encàrrecs de gestió, que han d'incloure, 
com a mínim, la menció expressa de l'activitat o les activitats afectades, el termini de vigència i la 
naturalesa i l'abast de la gestió encarregada.

L'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec el pot gestionar directament o pels mitjans que 
estableixen la legislació de contractes del sector públic i , si escau, la normativa de règim local.

CinquèCinquèCinquèCinquè....  Per la prestació dels serveis descrits en els punts anteriors amb la contractació de les 
persones i els mitjans necessaris per atendre-ho en seu de l’Oficina d’Habitatge de Granollers cal 
compensar econòmicament per un import anual de 40.000,00 euros a la societat municipal Granollers 
Promocions SA.

Hi ha crèdit suficient al pressupost municipal de l'exercici 2017 a l'aplicació pressupostària 
J3210.15210.25001 Treballs GPSA Oficina Habitatge.

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

IIII.-    L'article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic, estableix que 
queden fora de l'àmbit de la Llei de contractes “Els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a 
una entitat que, de conformitat amb el que assenyala l’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà 
propi i servei tècnic d’aquest, la realització d’una determinada prestació”. 

IIIIIIII.- L'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, determina que “Als efectes que preveuen aquest 
article i l’article 4.1.n, els ens, organismes i entitats del sector públic poden ser considerats mitjans 
propis i serveis tècnics d’aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la 
seva activitat quan aquests tinguin sobre aquells un control anàleg al que poden exercir sobre els seus  
propis serveis. Si es tracta de societats, a més, la totalitat del seu capital ha de ser de titularitat 
pública. 

En tot cas, s’entén que els poders adjudicadors tenen sobre un ens, organisme o entitat un control 
anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis si poden conferir-los encàrrecs de gestió que siguin 
d’execució obligatòria per a aquests d’acord amb instruccions fixades unilateralment per qui fa 
l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la 
qual depenguin. 

La condició de mitjà propi i servei tècnic de les entitats que compleixin els criteris esmentats en aquest 
apartat ha de ser reconeguda expressament per la norma que les creï o pels seus estatuts, que han de 
determinar les entitats respecte de les quals tenen aquesta condició i precisar el règim dels encàrrecs 
que se’ls poden conferir o les condicions en què se’ls poden adjudicar contractes, i ha de determinar 
per a aquestes la impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pels poders 
adjudicadors dels quals siguin mitjans propis,sens perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se’ls 
pugui encarregar l’execució de la prestació objecte de les licitacions .” 

IIIIIIIIIIII.- A la vista del què disposa l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre i del contingut dels 
estatuts de la societat Granollers Promocions, SL es pot concloure que la Societat constitueix mitjà 
propi de l'Ajuntament de Granollers, per la qual cosa és d'aplicació l'article 4.1.n) del mateix text legal. 

IVIVIVIV.-  D'acord amb allò que disposa l'article 4.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local (LBRL), en la seva qualitat d'Administració pública de caràcter territorial, i dins 
les seves competències, correspon als municipis la potestat d'autoorganització. 

VVVV.- De conformitat a allò disposat a l'article 188.2.d) del ROAS i a l'article 249.1 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, 
la gestió directa dels serveis públics es pot prestar, entre altres, a través de societat mercantil amb 
capital social íntegrament públic. 
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VIVIVIVI.- L'article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix que : 
1. La realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius 

o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la 
mateixa Administració o d’una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes 
activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir -les. 
Els encàrrecs de gestió no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats a la 
legislació de contractes del sector públic. En aquest cas, la seva naturalesa i règim jurídic s’ha 
d’ajustar al que preveu aquesta.

2. L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que l’encarrega dictar tots els 
actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s’integri l’activitat material 
concreta objecte d’encàrrec. 
En tot cas, l’entitat o òrgan encomanat té la condició d’encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en execució de l’encàrrec de gestió, i li és aplicable 
el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

3. La formalització dels encàrrecs de gestió s’ha d’ajustar a les regles següents : 
a) Quan l’encàrrec de gestió s’efectuï entre òrgans administratius o entitats de dret públic 

pertanyents a la mateixa Administració, s’ha de formalitzar en els termes que estableixi la seva 
normativa pròpia i, si no n’hi ha, per acord exprés dels òrgans o entitats de dret públic 
intervinents. En tot cas, l’instrument de formalització de l’encàrrec de gestió i la seva resolució 
s’ha de publicar, per assolir eficàcia, al «Butlletí Oficial de l’Estat», al butlletí oficial de la 
comunitat autònoma o al de la província, segons l’Administració a què pertanyi l’òrgan que 
efectua l’encàrrec. 
Cada Administració pot regular els requisits necessaris per a la validesa d’aquests acords que 
han d’incloure, almenys, una menció expressa de l’activitat o activitats que afectin, el termini de 
vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió encomanada. 

b) Quan l’encàrrec de gestió s’efectuï entre òrgans i entitats de dret públic d’administracions 
diferents, s’ha de formalitzar mitjançant la signatura del conveni corresponent entre elles, que 
s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat», al butlletí oficial de la comunitat autònoma o al de 
la província, segons l’Administració a què pertanyi l’òrgan que efectua l’encàrrec, excepte en el 
cas de la gestió ordinària dels serveis de les comunitats autònomes per part de les diputacions 
provincials o, si s’escau, cabildos o consells insulars, que es regeix per la legislació de règim 
local.

VIIVIIVIIVII.- Els articles  22.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, i 52.2.g) 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, disposen que l'aprovació de les formes de gestió dels serveis correspon, en tot cas, al 
Ple. 

VIIIVIIIVIIIVIII.-.-.-.- L'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, on es descriu l'encàrrec de gestió.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar l’encàrrec de gestió a favor de la Societat Municipal Granollers Promocions, SA, 
(GPSA), pel reforç de l’Oficina d’Habitatge de Granollers, sota la direcció de la regidoria d'Urbanisme i 
Habitatge, la gerència de la societat i de la cap de l 'Oficina d'Habitatge, d'acord amb els fets exposats i 
els fonaments de drets invocats.  

SegonSegonSegonSegon.... Fixar els nous serveis que s’ampliaran i es prestaran a l’Oficina d’Habitatge de Granollers i 
que mantindran la seva vigència mentre duri l 'encomana de gestió atorgada, en :

“ServeisServeisServeisServeis
Vulnerabilitat i habitatge: atenció a les persones amb dificultats en el pagament i el manteniment dels 
subministres de serveis pels seus habitatges , recollida i entrada d’informació i documentació, inici 
dels expedients dels informes de vulnerabilitat, gestió dels mateixos en plena coordinació amb els 
Serveis Socials municipals.
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Vigència de lVigència de lVigència de lVigència de l ''''encàrrecencàrrecencàrrecencàrrec ::::  fins finalitzar el mandat electoral.

Aportació econòmicaAportació econòmicaAportació econòmicaAportació econòmica ::::   40.000,00 euros/any

Control financerControl financerControl financerControl financer::::     De forma anual , GPSA haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament 
abans de finalitzar del primer trimestre de l'exercici següent a aquell al que corresponen les activitats 
contingudes a l'encomana de gestió, una memòria de liquidació de les activitats realitzades amb 
indicació de les despeses efectivament realitzats en relació als serveis objecte d'aquest encàrrec, 
annexant els comprovants de la justificació de les despeses. La Junta de Govern Local haurà 
d'aprovar aquesta memòria de liquidació.”

TercerTercerTercerTercer ....  Delegar a la Junta de Govern Local les modificacions i/o pròrrogues de l'encomana de gestió 
pel reforç de l'Oficina Local d'Habitatge de caràcter jurídic i tècnic - impuls, gestió aprovació, 
disminució i/o ampliació de la despesa- en relació amb l'execució de la prestació de serveis objecte 
d'aquest encàrrec.  Així com, de forma anual, la comprovació i quantificació de les despeses 
efectuades realitzades per GPSA.

QuartQuartQuartQuart....  Aprovar l'autorització i disposició de la despesa municipal per un import de  7.000,00 euros (set 
mil euros) amb càrrec l'aplicació pressupostària J3210.15210.25001 del pressupost de l'exercici 2017, 
a favor de Granollers Promocions, SA per afrontar les despeses de la prestació dels serveis descrits 
amb la contractació de les persones i els mitjans necessaris per atendre-ho en seu de l'Oficina 
d'Habitatge de Granollers corresponent als mesos de novembre i desembre de 2017

CinquèCinquèCinquèCinquè.  Establir que l'empresa municipal Granollers Promocions, SA, haurà de presentar al Registre 
General de l'Ajuntament, abans de finalitzar el primer trimestre de l'exercici següent, una memòria de 
liquidació de les activitats realitzades amb indicació de les despeses efectivament executades en 
relació als serveis objecte d'aquest encàrrec, que haurà de ser aprovada per la Junta de Govern 
Local.

SisèSisèSisèSisè....  Notificar aquest acord a la societat municipal Granollers Promocions, SA i a tots els serveis 
municipals.

SetèSetèSetèSetè....  Publicar el contingut del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

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

Alcalde:  Moltes gràcies. Aquí tampoc hi ha anunciades intervencions sí que hi ha sol·licitada votació .

S'aprova per majoria absoluta amb 16 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13), C'S (2) i 
PP (1) i 6 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT (2),ERC-AG-AM (2) i CpG-CUP-PA (2)

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

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia. En aquest apartat sí que 
hi hauran intervencions i debat perquè el que es tracta és  d'aprovar el Pressupost general, proposar 
l'aprovació del Pressupost general del 2018, la plantilla de Personal i relació de llocs de treball i les 
Ordenances Fiscals. Per primera vegada,  aquí  hi ha hagut un empeny personal del regidor Jordi 
Terrades, fem el debat en conjunt d'ordenances Fiscals amb Pressupost General i, per tant, és un 
format novedós, el que farem serà debatre els tres punts conjuntament, cada portaveus podrà parlar 
quinze minuts també administrats generosament i, en tot cas, també podrà tenir una rèplica de 5, 10  
minuts en funció de com vagi el debat.
Per tant, senyora secretària el que podríem fer seria llegir els tres perquè tots tinguem consciència de 
què anem a debatre i a partir d'aquí li donaria la paraula al tinent d'alcalde d'Hisenda. Endavant:
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8888).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A LAPROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A LAPROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A LAPROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2018201820182018

    Es proposa a l'Ajuntament en Ple: 

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar inicialment, d'acord amb l'article 168.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost 
General per a l'exercici 2018, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament, de l'organisme autònom 
local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'
Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat,  i de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL i Granollers Promocions SA, 

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar les bases d'execució del Pressupost General per a l 'exercici 2018.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del 
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients 
davant del Ple de l'Ajuntament. 

QUARTQUARTQUARTQUART.... En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

 

9999).-).-).-).-APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEAPROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEAPROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEAPROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIUDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIUDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIUDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU    
""""PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS""""    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ENTITAT PÚBLICAENTITAT PÚBLICAENTITAT PÚBLICAENTITAT PÚBLICA    
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL     """"GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT """"    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2018201820182018

    Es proposa a l'Ajuntament en Ple: 

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2018, segons document annex.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu 
organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública 
empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2018, segons document annex.

TercerTercerTercerTercer. Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya

QuartQuartQuartQuart....    Publicar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes 
autònoms  i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  .... 

10101010).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A    
LLLL''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2018201820182018

 Es proposa a l'Ajuntament en Ple: 
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PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals .

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals dels IMPOSTOS ,

QuartQuartQuartQuart....    Exposar al públic els anteriors acords, durant trenta dies hàbils,  en el Butlletí Oficial de la 
Província, tauler d'edictes, així com també en un diari dels de més difusió de la província .

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades que  tinguin un interès directe o 
resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
perjudici d'haver de publicar al BOP i tauler d'edictes el text íntegre de les modificacions aprovades.   

Alcalde: Moltes gràcies regidors per les propostes. Ara ha arribat el  moment de la defensa d'aquests 
pressupostos, aquestes ordenances, d'aquesta plantilla de personal i relació de llocs de treball per 
part del tinent d'alcalde d'Hisenda. 
Senyor Terrades té la paraula: 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Avui abordem d'acord el compromís que vam adoptar ara farà un 
any, aproximadament, de fer un debat conjunt de les Ordenances Fiscals i dels ingressos, o una part 
dels ingressos que té l'Ajuntament de Granollers i el Pressupost de despeses, perquè amb un únic 
acte jurídic puguem fer un debat comprensiu d'allò que ingressem i allò que gastem. 
Malgrat que avui algun regidor ha dit que el que estem fent aquí a la plaça Porxada es teatre, el que 
fem és el debat o un dels debats més importants dels plens, perquè el que estem és definint les 
polítiques i els recursos que tindran aquestes polítiques de cara a l'exercici del proper any. Regidores, 
regidors ho sabeu bé, no tot és possible, els pressupostos no són infinits, i vostès també saben i ho 
saben, bé tota la Corporació, però especial les regidores i els regidors de Govern, que aquest Govern 
no ha estirat més el braç que la màniga. Aquesta és una de les conductes de treball, de funcionament 
d'aquest Govern. 
Els hi deia, per primera vegada s'ha fet coincidir el debat dels ingressos i de les despeses. Pel que fa 
als ingressos, per sisè any consecutiu els impostos municipals no es tocaran, és a dir,  no hi haurà 
cap pujada  d'impostos municipals. La primera vegada que vam adoptar aquesta decisió era perquè 
estàvem al mig d'una crisi econòmica duríssima que afectava a les empreses de Granollers, que 
afectava a les famílies de Granollers, les persones de Granollers i vam considerar que una mesura 
que havíem d'aplicar era justament  en allò que depenia de nosaltres no pujar  la càrrega fiscal dels 
nostres veïns i veïnes. En aquests moments on es comença a apreciar ja de manera significativa la 
recuperació econòmica, és a dir, les dades d'atur que després m'hi referiré d'un any a l'altre indiquen 
que això és així, tot i que és veritat que els salaris encara estan des del  punt de vista baixos, però  és 
veritat que es consolida la recuperació. I justament per això hem considerat també que l'any 2018 hem 
d'ajudar aquesta consolidació. En allò que depèn de l'Ajuntament que passa doncs per no augmentar 
la pressió fiscal a la ciutat de Granollers. De fet l'única variació a significar a les Ordenances Fiscals 
és justament una bonificació a una que ja hi havia establerta, els vehicles nets, és a dir, els vehicles 
elèctrics i híbrids, ens interessa en un moment en què torna a haver-hi una adquisició de vehicles de 
motor a la nostra ciutat, bonificar aquelles conductes o aquell tipus de vehicles que ajuden a disminuir 
la contaminació als nostres entorns. 
Pel que fa als ingressos i malgrat les indefinicions que encara hi ha, per la manca de Pressupost del 
Govern de la Generalitat i per manca de Pressupost del Govern de l'Estat. Nosaltres considerem que 
hi haurà  o que estem en disponibilitat de no pujar els impostos municipals, però, d'augmentar els 
ingressos. Per què? Perquè hi haurà un millor rendiment dels padrons municipals degut a la 
recuperació econòmica, perquè també hi haurà un increment de la participació del Fons de cooperació 
local de l'estat, en base a la liquidació que ja s'ha produït a l'any 2017 i, per tant, estem davant d'un 
augment  aproximadament d'un 2,7 milions dels ingressos corrents. 
Per tant, tindrem un ingressos d'uns 83,8  casi coma 9 milions d'euros que ens permet finançar el 
Pressupost de l'Ajuntament, el de les societats municipals i també el d'inversions. Estem parlant d'una 
variació respecte al Pressupost de despeses i d'ingressos de l'any 2017 d' un 3,5% superior. 
Abans de parlar i exposar els criteris de la despesa, també voldria deixar clar, que malgrat aquestes 
incerteses que ens dóna que no hi hagi Pressupost general de l'estat, on es fixa i on es marca 
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l'increment salarial de les treballadores i els treballadors públics, també per tant, dels treballadors de 
l'Ajuntament de Granollers, nosaltres hem fet una reserva pressupostària suficient per tal de quan 
aquesta puja salarial es produeixi sigui de l'1%,  sigui de l'1,5%, sigui del 2%, tinguem els recursos 
necessaris per fer front en aquests increments salarials del personal al servei de l'Ajuntament de 
Granollers. 
Com definiria o com defineixo jo aquests pressupostos ja des del punt de vista de la despesa, doncs, 
un pressupostos que el definirien,  amb dues paraules, en dos mots: cohesió social i innovació. 
Què fan aquests pressupostos? Aquests Pressupostos el  que fan és consolidar polítiques, polítiques 
que els hi havíem plantejat començar-les a tirar endavant amb anteriors exercicis pressupostaris, 
alguns també sorgit de polítiques  d'emergència social en el moment de crisi econòmica i que ara les 
consolidem en el  Pressupost de despesa ordinària, que no esperarem  a veure si les liquidacions són 
positives i els romanents de l'Ajuntament si són positius ens ajuden a tirar endavant aquestes 
polítiques, aquests increments d'ingressos  que tindrem el que ens permet és consolidar d'entrada 
aquestes polítiques. Què consolidem bàsicament? Doncs el Pla d'habitatge en tots els seus 
components: subvencions al lloguer jove, subvencions a la rehabilitació per facilitar l'accessibilitat en 
els habitatges, adquisició també d'habitatges per a destinar-los a lloguer social. I la segona gran línia 
de consolidació política la fem  atenen i escoltant les recomanacions del Consell econòmic i social del 
que fins era  el Pla de Xoc. 
En aquests moments hi ha  al voltant de 3.700 persones aturades a la nostra ciutat, de les quals 
aproximadament més de la meitat no tenen cap tipus de cobertura, aquest tipus de subsidi i 
necessiten  sentir que l'Ajuntament de la seva ciutat està al seu costat i, per això el que hem fet ha 
sigut totes aquelles partides que abans les anomenaven la de Pla de xoc, les incorporem en el 
Pressupost ordinari, quedaran incorporades en el nou pressupost ordinari de l'Ajuntament. Mirin, un 
23% del Pressupost de despesa es dedica a despeses generals, un 17% a manteniment i neteja de la 
ciutat, un 20% en educació, un 14% a cultura, joventut esport i infància, un 9% nou a cohesió social, 
un 7% a seguretat, un 4% a mobilitat, un 4% a activitat econòmica. 
L'eix social, allò que fa referència a les polítiques socials, creix respecte, fins i tot en els anys en què  
havíem de contenir la despesa o havíem de disminuir la despesa, perquè això també es va produir en 
els anys durs de la crisi econòmica, de  disminució d'ingressos per a tothom, per les empreses, per les 
famílies, però també per les entitats, per les institucions, en aquest cas l'Ajuntament,  les polítiques 
socials mai van decréixer. En un moment ja de començar a expandir el pressupost, l'eix social 
respecte el 2017, 2018 creixerà un 10,61 %, és a dir, quasi 12,7  milions d'euros del pressupost 
municipal es destinaran a polítiques de cohesió social, per què? Perquè creiem que cal vetllar per la 
igualtat de tota la població a l'accés a recursos socials i donar suport, com deia, a les persones en 
risc, que també les tenim, en risc socioeconòmic i funcional a la nostra ciutat . 
Mantenim les partides destinades a ajuts individuals per necessitats bàsiques i les nominatives 
entitats de caire social. 
Mantenint també i augmentem la quantitat destinada a beques i material de llibre. Incrementem el 
servei d'atenció a domicili, per l'envelliment progressiu que s'esperen els propers anys a la nostra 
ciutat, és a dir, jo crec que hem de tenir una ciutat, un Granollers amigable amb la gent gran. 
Incrementarem els treballadors socials i els educadors socials a la nostra ciutat. Implementarem 
durant l'any 2018 el Pla estratègic d'acció social, que com vostès recordaran vam acordar activar-lo 
amb el grup municipal d'Esquerra Republicana en el  debat pressupostari de l'exercici 2017, en 
aquests moments està en fase de redacció, que em sembla que la Comissió  Informativa s'ha explicat 
el mecanisme de participació, etc, quan estigui més avançat tots els grups municipals i , més enllà dels 
grups municipals, ens podran dir la seva en aquest Pla estratègic d'acció social. 
Implementarem també dins de les polítiques socials el tercer Pla d'igualtat de gènere. Seguirem 
treballant en les accions educatives i sensibilització descrites en el tercer Pla de drogues de la nostra 
ciutat. 
Promourem  el civisme i la prevenció de conflictes i crearem un nou servei a l'any 2018, un nou servei 
municipal, que és el de intermediació amb les comunitats de  veïns i de suport als conflictes que a 
vegades es produeixen a la nostra ciutat. Perquè la nostra  idea és que cal,  des de la nostra visió, és 
que cal fomentar la coresponsabilitat dels veïns i les veïnes i les entitats cíviques de la nostra ciutat . 
Des del punt de vista de la innovació, nosaltres creiem que cal seguir explicant a Granollers una ciutat 
interessant per invertir, dit d'una altra manera, volem que aquests 3700 aturats i aturades que hi ha a 
la nostra ciutat disminueixin, però el que volem és arribar als nivells de  llocs de treball que hi havien a 
la nostra ciutat abans de la crisi econòmica. No tots els llocs de treballs de Granollers estan ocupats 
per persones que resideixen a la ciutat , hi ha  molta gent de l'entorn metropolità, i  més enllà de  
l'entorn metropolità que ve a treballar a Granollers, i  volem recuperar aquests nivells de llocs de 
treball que hi havien  abans de la crisi. Per això creiem que Granollers segueix sent una ciutat 
interessant per invertir, per tant en donarem suport al servei de la creació d'empreses, el Foment de la 
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innovació de les petites i mitjanes empreses, tot i això són programes que tenen dotació econòmica. 
Seguirem treballant amb les sis associacions d'empresaris del polígons, per modernitzar i millorar 
aquests polígons. 
Donarem suport a la internacionalització de les empreses. Difondrem també  l'agenda empresarial de 
la ciutat més enllà de la ciutat. Activarem tot un seguit d'accions  de polítiques de promoció de la 
nostra ciutat, aquest també és un dels acords que es van arribar amb el grup municipal, en aquest cas 
de Ciutadans en l'anterior Pressupost, que ja s'està executant, i els hi puc també anunciar que un dels 
acords que ens ha semblat interessant mantenir amb el de Ciutadans, és justament dotar una partida 
pressupostària més o menys del mateix nivell, per tal d'activar i seguir mantenint aquestes polítiques 
de promoció de la ciutat. Seguirem mantenint les subvencions a la contractació de menors de 30 anys 
o majors de 45. Finançarem iniciatives empresarials innovadores. Subvencionarem també la creació 
del propi lloc de treball. La línia de subvenció als productes de Palou també estaran en aquest paquet, 
i d'acord a les també, a les indicacions del Pla estratègic i de la regidora Barnusell en aquest sentit, 
activarem un seguit de línies de Foment de l'activitat innovadora que passarà per processos de 
formació de professionalització de joves titulats, en temàtiques com l'economia verda, l'economia 
digital, l'economia col·laborativa, de les noves  mobilitats sostenibles, de  la innovació social. 
Del conjunt de propostes que ens han fet arribar alguns grups municipals i que entronca perfectament 
amb aquesta política de Foment de l'activitat innovadora, analitzarem una de les propostes que ens ha 
fet arribar el grup del PDeCAT-Demòcrates que és la dels doctorands industrials, aquesta subvenció 
també en aquestes línies de treball,  no n'havia parlat encara amb el seu portaveu però ens ha  
semblat una línia interessant a estudiar. 

Augmentarem també en el Pressupost del proper any la despesa en manteniment i neteja de la ciutat, 
200.000 mil euros més en recollida i neteja, un conjunt de 2 milions d'euros en el Pressupost 
d'inversions per manteniment, per grans manteniment i renovació d'equipaments i espais públics. 
Augmentarem també la despesa en mobilitat, en la mobilitat pública 215 mil euros, hi haurà més 
freqüències en la línia 1 que és la més utilitzada, incorporarem a la flota de busos, un nou bus híbrid i 
s'instal·laran 4 punts nous de recàrrega semi ràpida per vehicles elèctrics . 
Les inversions, per anar acabant aquest primer torn,  augmenten lleugerament,  l'increment és 
pràcticament el mateix del 2017, és a dir, 9,25 milions d'euros a inversió, algunes de noves i altres de 
grans manteniments de la ciutat. 
Avui s'ha incorporat, crec que ja s'ha fet arribar a tots els grups municipals a mig matí, una nova 
partida de 200 mil euros, acordada amb el grup del PDeCAT-Demòcrates, per tal de fixar un missatge 
clar, ho deia abans, hem augmentat  les partides destinades al servei d'ajuda domiciliària, d'atenció 
domiciliària perquè a Granollers hi ha un procés d'envelliment de la nostra població. A Granollers  
necessitem una nova residència per gent gran i un  centre de dia, vostès saben que l'Ajuntament de 
Granollers ja va cedir al Govern de la  Generalitat Catalunya un  espai, els terrenys de l'antiga pista 
d'handbol de Granollers, al carrer Tetuan, ha fet el projecte executiu d'aquest edifici que està valorat 
amb una miqueta més de 9 milions d'euros i, per tant, i fixem una  primera partida si volen vostès 
simbòlica de 200 mil euros que indica  la voluntat de caminar cap aquí i també amb  el compromís de 
que en el romanent de tresoreria començarem a fer Guardiola. També,  no podrem licitar aquest 
projecte, sí amb el nou Govern de la Generalitat de Catalunya no signem un conveni de  finançament 
d'una part de les obres, però sobre tot de  la concertació de les places de residència, hi ha un 
compromís en aquest sentit. 
Els hi deia, 2 milions, grans manteniments per espais públics esportius, cinc, sis de propostes sobre  
les que treballarem. 
Renovació a fons d'una part del clavegueram de la ciutat. 
La reforma, continuem amb la reforma que ja s'ha iniciat del carrer Girona.
El nou camp de futbol a Palou.
La re pavimentació  del polígon del Font el Radium. 
Les escales mecàniques o les rampes mecàniques al barri de la Font Verda. 
Seguirem millorant l'escola Montserrat Montero i  el que li vam anunciar en el debat pressupostari de 
l'any passat, el compromís és que a l'any 2019 Roca Umbert estigui urbanitzada  per obrir-la en el 
conjunt de la ciutat.  
I finalment,  també donant compliment a un dels acords que es va arribar a l'exercici pressupostari  de 
l'any passat, s'endegarà, hi haurà una reserva pressupostària, tant al 2018 com al 2019 de 500 mil 
euros en cada un dels dos  pressupostos d'inversions, per iniciar un procés participatiu, perquè siguin 
els propis veïns i veïnes ciutadans i ciutadanes de Granollers els que ens indiquin algunes de les 
actuacions que es podrien fer. En aquests moments està en fase de redacció de la Guia d'actuació a 
través d'un equip transversal que s'ha creat a l'Ajuntament de Granollers, en base a les aportacions 
que ha fet el grup socialista al Govern de la ciutat i que ha fet també el grup d'Esquerra Republicana, 
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un  cop ja  els hi vaig anunciar a la Comissió Informativa, aquesta Guia estigui elaborada  podrem 
acabar de matisar amb tots els grups municipals. També els hi anuncio que aquest procés participatiu 
que el volien iniciar a mitjans-finals de novembre, donat que estarem immersos el mig  d'un procés 
electoral, el retardarem  fins que aquest procés electoral no s'hagi produït i, en tot cas, les partides 
estan aquí reservades per iniciar-lo tot just acabi aquest procés electoral.
Acabo aquí amb aquestes tres idees,  i després també un tema que me'n descuidava, alcalde, de les 
propostes que ens ha fet arribar el grup del Partit Popular, moltes d'elles o algunes d'elles, no totes, 
algunes d'elles coincideixen també en els plantejaments, sobretot pel que fa a manteniments que feia 
el grup de Govern les hem estat comentant amb el senyor Moya, creiem que estan incorporades. Sí 
que és veritat que hem analitzat que, probablement, hauríem de treballar a millores d'accessibilitat 
amb alguns equipaments públics, té el compromís  d'aquest regidor que hi destinarem  partides, també 
d'adequar l'auditoria d'accessibilitat al teatre auditori ja ha fet i temes de promoció de la ciutat que hem 
comentat. 
Acabo així, alcalde, no s'apugen els impostos municipals, es mantenen, i es consoliden les polítiques 
de cohesió social  a la ciutat i s'impulsen noves polítiques d'innovació per captar emprenedors, per 
ajudar emprenedors i empreses de la nostra ciutat amb l'objectiu de crear també ocupació o més 
ocupació a Granollers. Gràcies

Alcalde: Moltes gràcies. Feta la primera exposició obrirem el primer torn d'intervencions per part del 
Partit Popular. Senyor Moya té la paraula. Endavant 

Senyor Moya: Gracias senyor Alcade. Buenas noches a todas y a todos. Siempre he defendido que 
hablando de política municipal y dejando a un lado las políticas más partidistas, hablar de  cómo i 
como nos gustaría que fuera nuestra ciudad  siempre és fàcil llevar acuerdos seas y tengas la 
ideología i el color que tengas. 
No recuerdo las palabras exactas  que ha utilizado el senyor Terrades para  definicir sus Presupostos, 
però si fueran los míos los que tuviera que definir , Me gustaría definir-los como inclusivos, modernos y 
para tener una ciudad cuidada. I como bien ha dicho el señor Terrades, en muchas de esas propuesta, 
y como bien explicava yo la forma de ver la política, están en un mismo camino.Vemos la ciudad que 
nos gustaría tener en una misma dirección. Seguramente no coincidiremos en el cómo y en el cuándo, 
pero es importante siempre coindicir en el qué, y estamos contentos porque hemos podido incluir 
muchas de las propuestas que ya llevávamos tiempo intentando que se realizaran y mejoras que 
realizaran, y poco a poco se van  llevando a cabo. 
Una ciudad inclusiva como bien decía el senyor  Terrades, tenemos faena por hacer con el tema de la 
accesibilidad, para todas aquellas personas con una movilidad reducida o con algún tipo de 
discapacidad. Nos gustaria en estos presupuestos y creo que en éstos vamos a  ver cómo se trabajan 
en ese sentido. 
Moderna porque nos gusta que la ciutat vaya con el tiempo y tenemos que tener una ciudad mas 
modernizada y adequada a las nuevas tecnologías, i sobretot cuidada, porque muchas veces en el 
tema de Presupuestos nos paramos en las grandes inversiones y en  las inversiones que parecen que 
hacen que la ciudad sea más bonita o mejor pero al final la partida que se  destinara a cuidar la ciudad 
y a mantenerla en lo que ya tenemos, creemos que era importante que estuviera en este  
Presupuesto.Vemos también dentro de lo que era el antiguo Pla de xoc, que ahora se incluye en el 
propio presupuesto, también vemos alguna de las aportaciones que nosotros hemos hecho. No dentro 
del Pla de Xoc, pero sí se han pasado al Presupuesto, nosotros la proponíamos como Pla de Xoc pero 
hay algunas que se han pasado directamente  a lo que podría ser Presupuesto porque en el Pla de 
xoc no coincidían. 
En definitiva, estamos contentos por poder incorporar alguna de nuestras ideas y de como nos 
gustaría que fuera esta nuestra ciudad tambien.Y poco más que añadir, en este sentido contento y, 
como no, daremos soporte a estos Presupuestos.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP. Endavant: 

Senyora Oliver: Bé, bona vesprada  a tothom. Així com el senyor alcalde  ha obert aquest Ple  posant 
una mica al marc, a mi també m'agrada una mica posar el marc en el qual debatrem aquests 
Pressupostos, és a dir,  m'hagués agradat precisament debatre aquests Pressupostos en un marc de 
democràcia i de conquesta popular que vam fer catalans i catalanes en la seva majoria parlamentària, 
la constatació d'una república i malauradament ens trobem amb una època de reconquesta, 
reconquesta neofeixista, precisament amb el suport, i d'aquesta en part és el dolor, en suport d'un 
grup que és el que avui ens presenta aquest Pressupost.  
Pressupost en termes generals parlem de suma i segueix, és a dir, parlem d'uns pressupostos que 
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fins i tot el senyor Terrades en fa bandera que són uns Pressupostos continuistes  i justament el que 
nosaltres diem és que el que voldríem nosaltres és que aquests Pressupostos no fossin continuistes 
sinó que haguessin tingut  alguns canvis encaminats cap a una política més d 'esquerres. 
Entenem que sí, que és veritat que hi ha hagut sensibles modificacions però que responen més a 
qüestions de forma que en tot cas a qüestions de contingut substancials. Ja ho hem dit moltes 
vegades, i en tot cas, ens reiterarem a moltes de les coses, evidentment, que hem comentat d'altres 
anys, és obvi i evident, i per tant, és una constatació que posem damunt la taula que un Pressupost i 
unes Ordenances Fiscals que, enguany són conjuntes, no són neutres, evidentment a cap Ajuntament 
del món Mundial hi haurà un Pressupost neutre, per tant, en aquesta no neutralitat ens adonem que és 
un Pressupost que precisament no contempla ni  una redistribució justa de la riquesa, que no sospesa 
la possibilitat, ja no parlo només de la internalització dels serveis bàsics, sinó la possibilitat de 
municipalitzar alguns dels nostres serveis, ni una major atenció, entenem, a les classes populars 
d'aquesta societat, per tant, entenem que aquestes tres bases són les nostres bases que feien o que 
farien en tot cas en un condicional un Pressupost i Ordenances doncs d'esquerres i progressistes que, 
segurament, jo ja crec que catalanistes al PSC ja no ho és, però probablement ni d'esquerres ni 
progressista. 
En tot cas fem una mica de memòria i parlem de Pressupostos participatius, i fer memòria i ens 
remuntem al 2015 precisament al novembre, el Ple del novembre del 2015. Nosaltres vam presentar 
una Moció, una Moció que instàvem a fer una Comissió municipal d'estudi d'un reglament de 
Pressupostos participatius, en aquell moment la resposta evidentment va ser un vot contrari. Avui, 
però, se'ns presenta una proposta que s'adjunta una partida del que anomenem,  i dic que anomenen 
perquè no acabem de sentir que això és un pressupost participatiu.  
Per una banda, quan parlem de Pressupost participatiu entenem que no parlem d'una quantitat 
irrisòria que podria ser el 0,6% d'aquest mig milió del Pressupost general, això per una banda, però 
tampoc estaria mal per començar si realment, i és la segona qüestió que passem damunt de la taula, 
si realment fos, hi hagués la voluntat de fer un Pressupost participatiu. Pressupost participatiu, 
probablement, requereix de molt de temps, de formació i sobretot amb molta voluntat política, i quan 
dic voluntat política vol dir que, evidentment, no entenem pas un procés de participació quan els 
ciutadans i les ciutadanes hauran d'anar poc més que a l'OAC a dipositar una butlleta dient que volen 
fer allò o poden o volen fer allò altre, sinó que per nosaltres precisament un procés participatiu és un 
procés que requereix de molts mesos, insisteixo de molta formació, i que a més a més, ha de comptar 
indefugiblement amb entitats, amb organitzacions que ja hi estan creades i organitzades, amb 
assemblees de Granollers, és a dir, amb espais que als quals s'haurien d'habilitar per discutir i en tot 
cas per apoderar a la població per decidir aquesta part irrisòria , però entenem que podria ser la inicial, 
doncs d'un Pressupost o d'una part del Pressupost. Però d'on no n'hi ha no en raja, i evidentment, no 
és ni la primera vegada ni l'última la qual ens trobarem  amb un xoc frontal i opositiu quant a la 
semàntica del que entenem per Pressupost participatiu o, en tot cas, del que entenem per participació. 

Per una banda sí que ens felicitem que aquest milió i mig d'euros del Pressupost del Pla de xoc que 
estiguin incorporats al Pressupost general, és una demanda que ja s'havia fet, però sí que és veritat i 
no deixant de banda el concepte de participació, és una llàstima que l'any passat que ja  va ser 
sensiblement, aquest milió i mig va ser sensiblement debatut en un Consell econòmic i social, 
precisament aquesta any allò que ja s'havia aconseguit l'any passat amb sindicats, organitzacions, a 
la PAH, assemblea d'aturades que haguessin pogut participar com a mínim en el debat del milió i mig 
dedicat a qüestions d'emergència social doncs enguany hagi passat directament al Pressupost i, 
evidentment, s'ha eliminat aquella vaga participació. 
Anem a pams, per tant, i mirem els ingressos. Parlem d'una entrada de tributs de l'Estat de més de 15 
milions d'euros, si? segur? veurem a més a més com va aquesta xifra, per tant entenc què parlem d'un 
18% del Pressupost, no és una xifra gens menystenible, per tant, ja veurem com queda l'escenari 
estatal. 
Si mirem les despeses, evidentment vàries coses a dir; comencem per la primera i la més fàcil, 
rehabilitació de corredors de muralles,100 mil euros, sí evidentment, hi estem d'acord. En tot cas, 
després atenem la possibilitat que no hi hagi mesures, com aquesta que és el rehabilitin certs trossos 
de la nostra ciutat i després quedin com a carrer Jaume Camps, oblidats i en tot cas poc cuidats.  
Anem una mica més al gra, el Govern manté la política, aquesta política d'inversions de fins a un 
1.000.000 pràcticament 800.000 mil euros per a la construcció, no li diré estadi, sinó li diré com vostè 
ha dit, al camp de futbol de Palau; molt bé, és obvi ho hem dit i ho tornem a reiterar, no ho compartim, 
però no ho compartim perquè a més entenem que és una autèntica temeritat posar mil espectadors, 
mil espectadors,  en una zona de risc químic, quan evidentment, no tenim les garanties per evacuar de 
manera ràpida a tot aquest gruix de població, nosaltres ja hem presentat al·legacions, per tant, la 
justícia ja corre per la seva banda, i en tot cas, recorrerem amb contenciosos si fos el cas. Tampoc 
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compartim en absolut la necessitat de gastar un quart de  milió  d'euros a Roca Umbert, sobretot quan 
els darrers deu anys estem parlant d'una inversió de 12 milions i mig, estem parlant d'estructures, i ho 
hem dit, sobredimensionades en una ciutat que entenem que les xifres parlen, estem parlant de 5 
milions d'euros que s'han dedicat a les tres empreses municipals, Auditori,  Museu i Roca Umbert. La 
despesa de Roca Umbert, estem parlant d'1.600.000 euros, dels quals, l'Ajuntament hi ha posat un 
1.200.000 gairebé. De la despesa de l'Auditori estem parlant de dos euros quan la transferència de 
l'Ajuntament estat de 900.000 euros i la despesa del Museu, que el total és un 1.300.000, l'Ajuntament 
ha transferit gairebé un 1.000.000, per tant, evidentment les xifres parlen i estem parlant d'una gestió 
absolutament deficitària. L'adequació del tram nord del carrer Girona, clar evidentment, és la part més 
oblidada, hi estem d'acord, però, cal de veritat? Despesa d'1.000.000 d'euros que figurava, 
evidentment, amb els Pressupostos de l'any passat, no és possible reduir despeses per reformar un 
tram d'un carrer Girona? La tercera de les inversions que el senyor Terrades l 'ha fet esment al final del 
seu parlament, és tal que, entre els cupaires a vegades tenim un argot propi i en aquest cas és que no 
en sortia una altra paraula que dir, una autèntica "majarada". Estem parlant de les escales 
mecàniques de la Font Verda, una "majarada", des del meu punt de vista en tota regla, estem parlant 
d'una primera partida d'1.000.000 d'euros, no tenim paraules, per a nosaltres és absolutament 
inefable. Hi ha un estudi idoneïtat? s'ha argumentat la necessitat imperiosa de fer unes escales 
mecàniques a la Font Verda? o respon només a raons demoscòpiques. 
Tornem a insistir, perquè evidentment, ens sembla que justament aquest no és l'encaix que nosaltres 
pretenem. Hem patit uns anys, uns anys d'una demolició absoluta de quant a costos socials i no hem 
après encara i això ho constata el Pressupost de l'Ajuntament, no hem après ni de la política del totxo 
ni de la bombolla immobiliària. Des de la CUP entenem que mentre hi hagi una emergència social a 
atendre i, a més a més, això és una constatació perquè precisament aquest 1.000.000 d'euros s'ha 
incorporat al Pressupost que era el pressupost del Pla de xoc, per tant, mentre hi hagi aquesta situació 
d'emergència estem pràcticament obligades des del punt de vista moral i des del punt de vista polític a 
optimitzar recursos i no dotar als contribuents de Pressupostos que vagin directament a  a mans de 
grans empreses que ja sabem com han acabat, bombolles i política del totxo. 
Per tant, està clar que hem de reduir, és a dir, hem de redistribuir i hem de reduir, com? Ja ho hem dit 
moltes vegades i ho tornarem a dir, pràcticament les partides que es poden destinar als grups 
municipals es poden reduir un 33%, proposta que vam fer el primer dia, proposta que continuem 
mantenint ara mateix, estem parlant que si reduïm la part del Pressupost a grups municipals, 300.000 
euros pràcticament es podrien estalviar del Pressupost municipal. I evidentment, també ho tornem a 
dir, evitar fraus, és a dir, no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que hi han hagut fraus 
arreu del país, per tant, pla d'auditories que evidentment s'han de passar pels municipis. A més a més, 
i ho torno comentar, la possibilitat de posar de manifest la necessitat imperiosa, i no ho diu la CUP, 
perquè fins i tot hi ha molts ajuntaments socialistes que també ho estan aplicant, la possibilitat de 
plantejar-nos municipalitzar  alguns serveis bàsics, no es paga l'IVA, hi ha un major control sobre 
aquest servei, per tant, està demostrat en molts dels estudis i així s'evidencia, alguns ajuntaments que 
ho estan aplicant, que  evidentment, la gestió directa, per exemple en  neteja, o en transport, o en 
aigua, atenent que al 2021 s'acaba la concessions amb Sorea, doncs està claríssim que les 
municipalitzacions podria ser uns bons  deures a assumir per part d'un Govern, que, insistim, es 
proclama progressista. 
En conclusió, per tant, la CUP seguim proposant perquè no són ben bé idees noves, sobre el tema 
d'incrementar, entenem que és insuficient del tot, crec que s'hauria d'haver incrementat més el 
pressupost per l'adquisició de pisos de lloguer social se n'ha incrementat poc. Quants pisos 
necessitem a Granollers? Doncs segons la PAH que, efectivament és qui més treballa el tema, en 
demanen uns 15, amb uns 15 pisos a Granollers podria estar  més o menys resolt el tema de 
l'emergència habitacional. Quants en tenim? 
Dotar de major inversió als barris, especialment també volem donar major èmfasi al jovent perquè, 
efectivament, invertint en jovent inverteixes en el futur, per tant, hi ha d'haver polítiques encaminades 
a la prevenció, ja ho hem dit moltes vegades, atenció psicològica, nosaltres que treballem amb jovent i 
amb jovent adolescent sabem com és d'important atendre  aquestes edats, evidentment, per evitar 
futures exclusions socials; contractar més educadors i educadores de carrer, buscar, garantir la 
formació punts obligatòria, en fi. Fer veritables polítiques d'igualtat, no de façanes sinó veritables, i ho 
dic perquè, evidentment, jo crec que s'ha d'analitzar partida a  partida quin és l'impacte de gènere que 
suposa aquesta partida, i sobretot si la inversió contribueix a reduir o augmentar la desigualtat entre 
homes i dones, i poso un exemple, que vosaltres deduiran, evidentment, sabem si invertim un 
1.000.000 d'euros en un camp de futbol a quin gruix de població s'està beneficiant i, evidentment, 
també sabem que si no posem l'èmfasi en la inversió de persones depenents, o sobretot la gent gran, 
també sabem sobretot en quina part de la població es veu més afectada. La nostra gent gran, 
evidentment, subscric les paraules del senyor Terrades hem de fer una ciutat amigable amb la gent 
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gran, per tant efectivament, llei en mà sí que seria possible, malgrat que la Generalitat  no hi posés 
encara un "duro" fer aquest centre de dia i de nit, sabem que tenim un dèficit crònic de places i, per 
tant, perquè els nostres avis i les nostres àvies no estiguin oblidades, crec que s'hi hauria de posar 
mà. 
Entenem, per tant, el Pressupost com una eina,  com una eina encaminada "a", per tant, no és una 
eina de transformació social radical, no ho podem amb aquest estat, i no ho podem amb aquest 
sistema, però sí que és veritat que  és una eina que amb voluntat política hauria d'anar encaminada 
cap a precisament aquelles bases que per nosaltres són absolutament imprescindibles, que és 
generar una societat més igualitària i més justes. 
Les ordenances fiscals d'aquest Ajuntament guarden efectivament perfecta coherència amb el 
Pressupost que comentem,  i que com sabem,   evidentment, estan delimitades per l'arsal de tall 
neoliberal que en general subscriu,  les protegeix les rendes més altes i en tot cas també protegeix les 
grans empreses. 
Ens sembla recordar  que fa més o menys un any, aquell PSOE que feia veure que s'oposava Rajoy, 
va demanar la reforma de la "Lei de Haciendas Locales" amb l'objectiu de reforçar l'autonomia local.. 
pim-pam. En menys d'un any, precisament aquell PSOE ha oblidat totes les seves propostes i fa 
costat amb PP i Ciutadans en la seva croada de recentralització de l 'Estat. 
Nosaltres, evidentment, apostem per un model català d'ordenances fiscals, però, a més a més que 
sigui un model basat en un sistema de fiscalitat progressiva i distributiva, que en tot cas, entenem que 
s'ha de fer només amb voluntat política. 
D'altra banda, especialment, el tema de l'IBI, és un tema que ja ens esgota. Estem cansades, 
evidentment, de dir que és un tema que jo crec que ja "aborrece hasta las piedras", és a dir, parlem de 
19 anys, 19 anys des del 1998 l'IBI no s'ha renovat en aquesta ciutat, per tant es manté un desajust, 
absolutament, reiterat de la realitat quant a la revalorització dels habitatges, 19 anys sense renovar 
l'IBI i, evidentment, l'Ajuntament de Granollers persisteix en la seva voluntat immobilista .
Bé, quant a residus, una altra cosa, tema de residus que produeix cada llar, per nosaltres seria bàsic 
no aplicar-ho, en tot cas, estudiar-ho, és que aquest és el nostre problema i la magnitud, en tot cas, de 
la tragèdia, és a dir, que no hi ha voluntat real, efectivament, de mirar-se algunes coses que s'estan 
fent en molts llocs i que sembla que estigui funcionant. Taxa per generació, no és tan difícil, tant 
embrutes tant pagues, no sembla que sigui massa complicat, tenint en compte i atenent que 
Granollers es troba encara entre els 9 municipis  que menys reciclen a la comarca, és a dir, estem 
parlant d'un gruix  del 30% de recollida selectiva. 
El preu de l'aigua, ja ho hem dit, no voldríem que fos un preu públic perquè, evidentment,  si és un 
preu públic com és atén interessos d'una empresa privada anomenada Sorea. Què proposa la CUP? 
Un preu de l'aigua que sigui una taxa i, per tant, evidentment, aquesta taxa hauria de ser un preu que 
respongui exclusivament el cost real d'aquest servei. 
I parlem de tarificació social, i amb això ja acabaré, el 26  de gener del 2006 la CUP va presentar una 
Moció, també faig una mica de memòria, que es va aprovar per unanimitat, per unanimitat, en la qual 
acordàvem, i cito textualment: Encomanem a la Comissió de l'Àrea de Govern i Economia un estudi 
que analitzi la possibilitat de regular un sistema de tarificació social en l'establiment.. pim-pam pum, 
és a dir, uns deures que se li encomanen al Govern perquè faci un estudi. Be, ja ens ha arribat l'estudi, 
l'estudi és aquest, aquest és l'estudi, és a dir, són tres gràfiques d'una simulació concreta de com 
s'aplicaria la tarificació social a les escoles bressol, això  se'ns va fer arribar, no ha passat per 
Comissió Informativa, no s'ha discutit, no s'ha deliberat, no hem tingut la possibilitat de dir-hi la nostra 
i, el més, entenc jo, el més trist de tot plegat, perquè hi havien grups i així ho consta, així ho faig 
constar que, evidentment, estàvem preocupades i sensibilitzades amb el tema de la tarificació, ens 
vam assabentar pel 9 nou que, efectivament, enteníem que aquesta proposta de tarificació social 
quedava rebutjada, les raons que adduïa en aquella notícia el senyor Terrades era que efectivament 
algunes famílies pagarien més, es clar, senyor Terrades, és que efectivament la tarificació social 
consta d'això, consta que les famílies que tenen més diners i que les famílies que "tengan"  les rendes 
més altes, efectivament, han de pagar més, per què? perquè, efectivament, llavors el 50% de la 
població que pugui accedir, per exemple, a una escola bressol, pugui pagar molt menys perquè té una 
renda molt baixa, efectivament, precisament per això la CUP volia parlar i volia, en tot cas, 
desenvolupar la idea de tarificació social . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula ara el senyor Carmany, de Ciutadans. Endavant: 

Senyor Carmany: Molt bona nit a tothom. Gràcies senyor alcalde. Primer de tot volem agrair la 
predisposició que ha tingut l'equip de Govern, senyor Terrades, doncs per atendre'ns i reunir-se amb 
nosaltres sobre aquests pressupostos i ordenances. 
Aquest any tenim un Pressupost que augmenta un 3,5% a causa que hi haurà més recapta d'IBI per 
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revaloritzacions que s'han fet i que han hagut durant aquest any també per la recapta de l'augment de 
l'IAE per l'increment de l'activitat econòmica i per la recuperació de les empreses,  per tant creiem que 
comencem a estar amb una millor situació econòmica de la ciutat i que això, sobretot el tema de 
l'activitat econòmica, el que pot passar és que es traslladi amb llocs de treball , cosa que fa falta. 
Es consolida el 1.500.000 del Pla de xoc, que aquest any ja s'incorpora dintre l'estructura de 
pressupostos, cosa que veiem amb bons ulls. Per altra banda és millora el transport públic, disminuir 
la freqüència de pas dels autobusos de la línia 1, ja que és la que més demanda té i es substitueix un 
bus de dièsel per un híbrid, cosa que veiem necessari. Estem  satisfets també perquè seguim 
treballant amb la proposta que va fer Ciutadans l'any passat dels punts de càrrega amb el que aquest 
any doncs ja estan pressupostats i crec que en marxa de càrrega de mitja ràpida i un de càrrega 
ràpida per cotxes elèctrics. Es milloren les bonificacions a l'impost de vehicles elèctrics; i un tema que 
ens assembla molt important i molt beneficiós és el nou programa de suports als joves titulats per 
promoure l'inici d'activitats i que ara amb aquest pressupost es fa realitat. Realment creiem que els 
nostres joves titulats universitaris amb aquest projecte tindran bones oportunitats d'emprendre 
projectes empresarials interessants. 
Per altra banda, estem satisfets dels 500.000 euros que es destinen al pressupost participatiu on la 
ciutadania, doncs, podrà participar en la millora d'una sèrie de projectes que es puguin presentar, i per 
tant, implicar-se més en la ciutat. 
Ens plau comprovar què l'equip de Govern recolza el nostre projecte de dinamització empresarial de 
Granollers amb l'aprovació dels 150.000 euros, més o menys hem parlat amb el senyor Terrades, més 
els que es van pressupostar l'any passat que ja comencen a estar en marxa, és fonamental que 
aquesta partida no només serveixi per dinamitzar el comerç o el turisme sinó que és de màxima 
importància revitalitzar els nostres barris, la recerca d'oportunitats empresarials motivada per la 
diferenciació, és primordial per fomentar les visites als barris en busca d'una oferta comercial 
especialitzada. També insistim una vegada més que és molt important que anem a la recerca de 
captura d'empreses perquè s'instal·lin al nostre municipi així crear llocs de treball. Hi ha altres 
aspectes que també hem proposat treballar amb aquesta partida pressupostària, com per exemple la 
creació d'una identitat i marca de ciutat integral a igual  per tota la nostra comunicació institucional i 
promoció turística, la creació d'una oferta d'oci nocturn de qualitat i respectuós que complementi 
l'actual oferta comercial i cultural de Granollers , incrementar la connexió, mitjan transport públic i carril 
bici entre les estacions de Rodalies i els autobusos i barris, l'optimització de la nostra web de 
promoció turística i econòmica, la definició implementació d'un pla de comunicació integral per les 
nostres xarxes socials, la creació efectiva d'una eina online que serveixi de buscador eficient i ràpid de  
locals, oficines o naus industrials en lloguer, zona de vianants de barris que permeti atraure el comerç 
i projectes de restauració en els nostres barris , això s'ha de complementar amb un increment de zones 
verdes, carril bici i àrea de jocs infantils, amb això el que volem, a més, és dinamitzar els nostres 
barris i dóna'ls-hi vida. 
Perquè creiem que és un pressupost social, participatiu i amb clares intencions de fomentar 
l'emprenedoria i la dinamització de la ciutat, el nostre vot serà favorable.

Alcalde:Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, té la paraula. Endavant:

Senyora Maynou: Gràcies. Bona nit. 
Bé, en primer lloc, volíem remarcar, ja ho feia el senyor Terrades en la seva intervenció, que per 
primera vegada en aquest consistori disposem, aprovem en un mateix Ple les Ordenances i els 
Pressupostos, que és una demanda que des de fa molts anys ja s'anava fent per diferents grups 
municipals,  i que de fet  té molt sentit, perquè és aprovar  en un mateix moment, els ingressos el que 
entres i les despeses  en què gastem aquest Pressupost, per tant en això estem contents, malgrat que 
en general també pensem que són uns pressupostos que no és que aportin massa novetat respecte 
altres anys i, per tant parlem també d'uns pressupostos  força continuistes. 
En segon lloc també ens agradaria destacar, agrair especialment els tècnics encarregats de preparar 
tots  aquests projectes, perquè realment entenem que és un gran esforç poder tenir aquestes alçades  
pressupostos  i ordenances en un mateix moment i, per tant, creiem que val la pena, doncs,  agrair 
aquest treball tècnic. 
Bé, i ja ara  per centrar-nos  començarem amb les ordenances fiscals, algunes coses ja han anat 
sortint, en tot cas, si no les repetirem. Malauradament ens trobem en que afrontem l'aprovació 
d'aquestes ordenances sense un estudi complet i real de la viabilitat de l'aplicació de la tarificació 
cohesió social, ja ho comentava la companya, la Maria, i nosaltres insistim,  perquè és un compromís 
que el PSC va prendre fa dos anys, al novembre 2015 i que va reiterar el seu compromís al novembre 
2016, i és un estudi que nosaltres hem anat demanant reiteradament a diversos plens i també a 
Comissions Informatives a les que hem pogut assistir . Per tant, estem parlant que malgrat el senyor, el 
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regidor Terrades es va acordar fa un any que tindríem l'estudi al maig al 2017 i mes tard se'ns va dir al 
juny del 2007, ens va tornar a assegurar que l'estudi està pràcticament enllestit i crec que al llarg del 
2018 el tindríem i, en tot cas, enlloc d'aquest estudi el que ens hem trobat és amb aquest full que  
ensenyava la Maria, que és una simulació de tres aplicacions diferents del que seria la tarificació 
cohesió social aplicada la taxa les escoles bressol municipals, aquest senyor Terrades no era l'acord, 
i pensem que això  no és realment un estudi de tarificació social com nosaltres la entenem . Perquè per 
nosaltres l'estudi de tarificació social és una eina per poder treballar i per poder tenir realment 
polítiques d'una major cohesió social que abans les anomenava, i per poder vetllar per aconseguir una 
fiscalitat més justa; per tant, entenem que les Ordenances Fiscals, amb excepció dels impostos, que 
és cert que estan molt marcats per llei, en tot cas, seria un altre debat parlar de  si aquestes lleis o 
aquest marc legislatiu, ara per ara, no podem canviar però com hem  de fer-ho per per poder-ho 
canviar, per poder fer un pas més enllà, i poder parlar de temes com l'IBI, etcètera, però en tot cas, 
nosaltres  demanàvem aquest estudi de tarificació social, i en tot cas, li donàvem la prioritat sobretot 
en el tema de serveis educatius, taxes escola bressol sí però també menjadors, activitats de lleure, 
etcètera, perquè li volien donar el caràcter social que ha de tenir . 
En tot cas, d'altra banda en aquesta simulació de l'estudi de l'aplicació de tarificació social en l'àmbit 
de les escoles bressol, vostès han decidit de manera unilateral que no s'aplicaria, per això que 
comentàvem abans, perquè suposaria doncs segurament que les rendes més altes haguessin de 
pagar més, certament la tarificació social com dèiem és això, i en tot cas, més enllà d'aquesta decisió 
unilateral sí que pensem que  la idea de fer un estudi de tarificació social no és només fer l 'estudi, sinó 
poder debatre en grups, amb l'oposició i amb tots els agents implicats com es pot aplicar aquesta 
tarificació social i en quina mesura. Per tant, per segon any consecutiu ens trobem que han incomplert 
l'acord, i això que l'any passat durant la negociació, sobretot diria que  va ser també el meu company, 
el Chakir, que van demanar  que no es tornés a prometre res que no es pogués, que  no es tingués la 
seguretat de poder complir. 
Dit això, volem tornar explicar també, breument, perquè considerem essencial  l 'aplicació de tarificació 
social al conjunt de les ordenances, i pel motiu que demanem un estudi previ. Com dèiem, la 
tarificació social significa donar prioritat a la funció social i dels serveis públics, serveis públics 
essencials i, per tant, és afavorir de tots els ciutadans que puguin accedir al conjunt d'equipaments i 
serveis municipals d'una manera universal i de manera igualitària, és veritat s'ha d'establir uns preus 
variables d'acord amb el  nivell de renda dels usuaris, però el preu no ha de ser una barrera per 
accedir i és evident que la tarifació social ha de tendir a beneficiar les rendes més baixes, i les rendes 
més altes han d'assumir aquest cost, en funció que tenen unes rendes més altes; a més a més també 
en aquest estudi de tarificació social  que nosaltres pensem que s'ha de fer i que esperem que es 
pugui acabar de fer, la idea no era només analitzar o  simular una taxa en concret, sinó també 
analitzar en conjunt de les Ordenances Fiscals, donant coherència a la totalitat de les bonificacions i 
ajuts que es donen des de l'Ajuntament, perquè també creiem que és important anar més enllà de les 
bonificacions i ajuts puntuals que a vegades les rep o a vegades se'n beneficia aquell qui les demana, 
pot ser gent que les puguin necessitar; perquè en això en aquest sentit pensem que vostès  sempre 
afirmen que estan al costat dels més vulnerables i els acompanyen per mitjà dels pressupostos, però 
tenim una eina, per nosaltres les Ordenances Fiscals són una eina molt més important que els 
pressupostos, i per tant, amb les bonificacions actuals o la situació actual no creiem que sigui una 
eina ni suficients ni justes. Com dèiem insisteixo en el tema de l'estudi de la tarificació social aplicada 
a les escoles bressol que vostè li diu que no l'aplicaran perquè no volen que cap ciutadà pagui més, i 
tampoc volen, i també ho diuen aquesta simulació, que l'Ajuntament assumeixi els 99.000 euros que 
suposaria baixar la taxa a aquells que no tenen prou recursos per fer-hi front, però llavors, hem de 
recordar que estem parlant d'un servei públic essencial i que quan convé a l'Ajuntament ja farà 
aportacions, associacions o entitats empresarials que necessiten diners de l'Ajuntament, per tant, ens 
caldria repensar posar aquest servei i tant d'altres; també és evitar que s'excusen en que la 
Generalitat ha deixat de pagar un terç del cost de les escoles bressol i que l'Ajuntament està pagant 
dos terços, però com ja havien dit, nosaltres demanàvem un estudi pel conjunt de les Ordenances 
Fiscals, no només de les escoles bressol, i per tant, pensem que presentar només aquesta proposta, o 
és una excusa, o no és entomar ben bé o no és una resposta la demanda feta; en tot cas, el que sí que 
hem d'insistir és que si no avancem cap a una tarificació social justa no avançarem mai cap a una 
societat més justa i, per tant, insisteixo que com a municipi ha d'haver la voluntat d'anar més enllà 
d'ajuts o bonificacions. En tot cas, tornar a insistir  que estem esperant l'estudi i que per aquest sentit 
nosaltres en l'àmbit de les Ordenances Fiscals votarem en contra perquè no responen al que nosaltres 
entenem que haurien de ser unes Ordenances Fiscals justes.
Pel que fa el Pressupost, bé el Pressupost és el document que marca l'actuació de l'equip de Govern 
pel proper any, però vegades  el Pressupost ha de ser l'eina amb què conèixer amb exactitud quins 
projectes es portaran a terme a la ciutat; però un any més no tenim un Pressupost per projecte, per 
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nosaltres el Pressupost per projecte seria la manera ideal de poder tenir un Pressupost molt més 
aclaridor, molt més entenedor i també veuríem com en aquest Pressupost per projectes s'apliquen 
totes les polítiques que el senyor Terrades ens comentava en la seva exposició, que  anava parlant 
del Pressupost per polítiques i a què responia. Nosaltres, a tal com està feta el Pressupost actualment 
no veiem tan clar aquesta intencionalitat política. En tot cas, un exemple, per exemple en el Pla de 
mobilitat pendent d'aprovar però que fa uns mesos que en parlem, podem veure clarament que 
s'incrementa la subvenció 2.000 euros a "Granollers pedala", que  augmenta pressupost per transport 
públic i que les inversions hi ha previst 1.000.000 d'euros com a primera anualitat a la construcció 
d'unes escales mecàniques al carrer Carles Riba, al barri de la Font Verda que abans anomenàvem, 
però poca cosa més. Malgrat que el regidor Terrades diu que tots els acords presos amb l'Esquerra, 
nosaltres, el nostre grup municipal, s'estan implementant, nosaltres creiem que  això no és cert i que 
no és l'únic acord que el PSC ha incomplert; un altre punt important que nosaltres vam posar sobre la 
taula en la votació dels pressupostos de l'any passat i que per nosaltres és una eina clau també en la 
línia doncs  de vetllar per uns pressupostos més justos és el pla estratègic d 'acció social. També tenim 
el tema respecte els  pressupostos participatius, el compromís inicial del PSC era estudiar i acordar 
abans de l'abril un procés participatiu de cara el pressupost del 2018, el nostre grup al juliol va rebre 
l'esborrany de d'aquesta proposta inicial que per nosaltres considerem força incomplerta, document 
sobre el qual doncs el nostre grup va fer unes al·legacions va fer propostes. Respecte aquests 
pressupostos participatius també ens vam assabentat per la premsa que s'ha contractat dues  
consultores que s'està treballant per una plataforma tecnològica, però en tot cas, no se'ns ha informat 
en cap moment o no entenem que aquest pressupost participatiu s'estigui fent doncs precisament amb 
la participació o amb les aportacions dels diversos grups municipals. I amb el pla estratègic d'acció 
social doncs també ens trobem na miqueta amb la mateixa situació. El mes de març se'ns va informar 
per la regidora de serveis socials que el seu equip tècnic ja estava treballant i que tindria el document 
abans d'acabar l'any, i davant d'aquesta informació doncs, nosaltres que sempre treballem i aportem 
propostes,  i intentem ser una mica actius també amb relació a les demandes que fem, doncs vam 
presentar una proposta metodològica per l'elaboració del document, davant de la preocupació de que 
s'estigués treballant de forma tancada; no hem rebut cap resposta, i també es veritat,  que ens vam 
assabentar  per premsa que aquest Pla estratègic s'havia encarregat la redacció a una empresa 
externa. 
Per nosaltres, és tot plegat,  és una mica poc lògic, nosaltres  també pensem que, per exemple, per 
què no el Pla estratègic d'acció social es pot vincular amb el Consell director del Pla estratègic, aquí 
tenim un Pla estratègic a la ciutat de fa molts anys, per què no es pot pivotar un Pla estratègic d'acció 
social vinculat a aquest Pla estratègic general. Si realment volem que el Pla estratègic  sigui eina 
dinàmica de treball d'aportació de propostes. És essencial aquest Pla estratègic d'acció social i creiem 
també que  és important poder-lo vincular amb un pla  més global a nivell estratègic. D'altra banda, 
volem recordar que el portaveu del grup socialista va assegurar el Ple del mes de juny davant la 
nostra proposta metodològica per l'elaboració del Pla estratègic d'acció social, ens va dir a veure 
literalment: La regidora de serveis socials i el seu equip estan treballant en un altre document i 
probablement en una proposta un pèl diferent a l'hora d'aproximar-se a la qüestió que es va plantejar, 
però tindrem el document i els mecanismes que creiem que s'han de sotmetre a l'hora de debatre 
aquestes qüestions, serà abans del debat de pressupostos, segur. En tot cas aquest document no el 
tenim, sí que tenim les afirmacions que s'està treballant i que el tindrem en breu, però el document 
físicament no el tenim. 
Dit això,  sí que ens agradaria passar a valorar altres documents de la proposta de pressupostos que 
se'ns  va passar a presentar el passat 10 d'octubre. 
D'una banda, jo crec que cal constatar que el Pressupost que aprovem avui no  s'assemblarà al 
Pressupost que liquidarem el mes de març, perquè sempre hi ha altes i baixes o partides que van 
canviant, per exemple el 30 de setembre el Pressupost 2017 s'havia modificat del 78.000.000 d'euros 
a 94.000.000 d'euros, són 16.000.000 de diferència. Aniré enumerant diferents qüestions que se'ns 
han acudit quan analitzàvem els pressupostos. Vostès diuen que són previsors en ingressos i 
despeses per no agafar-se els dits, nosaltres pensem és així? segur? o és una manera de tenir 
màniga més ampla per poder modificar llavors el Pressuposts, o és per treure pit després que a finals 
d'any tenim romanents positius. 
D'altra banda, es preveu ingrés en concepte d'impostos d' 1.000.000 d'euros per sota del que 
liquidarem el 2017. 
L'altre tema també és amb el tema del fons de contingència d'1,5 milions d'euros, que és una partida 
calaix que serveix per l'Ajuntament per facilitar la feina,com a entesa com una eina de gestió 
econòmica en comptes de donar resposta amb motiu del qual realment es va crear aquest fons de 
contingència. Recordo que el fons de contingència es va crear el 2014 de forma voluntària per assumir 
possibles imprevistos o per poder fer front a hipotètics incompliments per part d 'altres administracions, 
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però ara  creiem que ja es fa servir com un calaix de sastre, diguem-ne, per a tot. Per exemple el 2017 
hem gastat fons de contingència, entre d'altres, per dotar consignació pressupostària a la despesa de 
redacció del Pla director del verd urbà de la ciutat de Granollers, 20.000 euros. En una auditoria de 
concessió del servei d'abastament d'aigua potable, 21.500 euros, o avui mateix per adquisició de dues 
finques al carrer Pinós, 137.000 euros. 
Una novetat que sí que està en  aquest Pressupost, és el fet de la incorporació del Pla de xoc, que des 
d'Esquerra també ja ho havíem demanat l'any passat, i que ja se'ns ha explicat quant a la presentació 
dels pressupostos, de fet, des de fa anys pràcticament no es modifica les partides del Pla de xoc, 
s'han tornat ordinaris, i en aquest sentit, és evident que calia introduir-les al Pressupost ordinari, però 
pensem que no té sentit poder fer una mica el  "paripé" o fer veure que aquest Pla de xoc s'aprova 
amb el Consell econòmic i social i demanar propostes els seus integrants i després no hi ha marge per 
canviar les partides o ja estan fixades. I, en tot cas, sí que estaria bé que les reunions aquestes amb el 
Consell econòmic i social servissin per debatre i valorar més seriosament el tema de Pla de xoc,  
perquè el Consell econòmic i social pot tenir molt més a dir , molt més a fer si realment es té la voluntat 
de creure a les aportacions de les persones que formen part dels Consells .
En tot cas, ja per anar tancant, anomenar unes quantes partides més que pensem que, malgrat el 
Pressupost ordinari general és bastant captiu i no té gaires diferències algunes coses  respecte l'any 
passat, sí que creiem que hi ha partides o vàries  que no creixen igual. Les despeses d'alcaldia pugen 
gairebé un 40%, és a dir, un total de 8.000 euros. Les despeses del  Pressupost per tasques i de 
suport informàtic s'incrementen gairebé en un 34%.L es despeses en matèria de recollida selectiva 
deixalleria baixa un 2,5%.També baixa la inversió en la renovació la xarxa de clavegueram, un 18,2%, 
etcètera. En benestar social s'ha incrementat en 808.000 a 76 euros d'aquestes uns 300.000 euros 
venien de majors ingressos per transferències a Diputació i de la Generalitat, però en total el 
consistori ha incrementat la despesa social amb 500.000 d'euros. Pot semblar molt o poc, és relatiu, 
en tot cas, ens sembla que si ho comparem amb l'increment informàtic de 380.000 euros, no sembla  
tan elevat. 
Finalment, anomenarem unes quantes propostes ciutadanes que nosaltres hem incorporat com a 
propostes en aquest Pressupost que ens presentava, aquestes propostes ciutadanes les hem anat 
recollint durant a partir des del mes de juny, que des d'Esquerra vam dur a terme, doncs una 
campanya de "Pensem Granollers" en la recerca  de recollir propostes dels veïns a través d'una web i 
a través de trobades concretes amb els veïns. L'objectiu d'aquestes propostes era mostrar,  per 
nosaltres és important el Pressupost participatiu, per nosaltres és important implicar la ciutadania en 
el dia a dia de la ciutat,  i pensem que una implicació important és  a nivell, doncs, de pressupostos i, 
per tant, creiem que era  una manera important de poder començar explicar que és un Pressupost 
participatiu i com podem fer-hi propostes. En total vam recollir una cinquantena de propostes que hem 
fet arribar a l'equip de Govern, per si s'esqueia   poder-les incloure al 2018. Aquestes propostes les 
van presentar fa dues setmanes i em demanat una trobada amb el  regidor Terrades, per parlar-ne, 
que jo sàpiga no hem rebut resposta...

Senyor Chakir el Homrani: Hi ha un WhatsApp..

Senyora Maynou: Ah, doncs jo no he rebut resposta. Les propostes han girat principalment a l'entorn 
de quatre grans blocs, com que són les preocupacions principals dels veïns, de la gent que ha fet 
propostes, neteja, civisme, mobilitat, espai públic equipaments municipals; en general són propostes 
que  segurament  no sorprenen i que ja molts de nosaltres, més o menys, ja podíem preveure que 
sortissin aquests temes. 
El que sí que penso que és interessant quan parles amb la gent o quan et fan propostes, és  
l'entusiasme o les ganes que hi posen de fer propostes,  que en alguns casos els veïns de les zones 
més extremes de la ciutat, nord i sud, tenen sensació de perifèria, i tenen sensació de viure en barris 
menystingut respecte al centre. Per tant, dins d'aquesta proposta de pressupostos nosaltres  ja fa anys 
que reclamem una major inversió i atenció als barris, i en aquest sentit, doncs, seguirem treballant, ho 
creiem que cal seguir treballant perquè  totes les ciutadanes, tota la ciutadania se senti part d'una 
mateixa ciutat. 
En definitiva, i ara si per tancar, des del nostre grup municipal votarem en contra d'aquests 
pressupostos,  creiem que no responen a les necessitats reals de la població, trobem que no s'hi 
reflecteixen els compromisos i les demandes fetes  per part nostra, ja que entenem que del 
Pressupost fer una eina molt més social. Gràcies

Alcalde:Moltes gràcies senyora Maynou, per part del PDecat parla el senyor Sastre, sí, endavant:
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senyor Sastre: Gràcies senyor alcalde. Bona nit,  bona nit a tothom, també els que heu vingut avui 
doncs a sentir aquest debat sobre ordenances i pressupostos i tot el què també  està inclòs en el Ple 
d'avui. Primer de tot,  per emmarcar aquest debat sí que ¿ahir? l'alcalde  feia referència al principi i 
després  hi parlarem o en parlarem, més abastament, però sí que és veritat que aquest Ple i el Ple 
extraordinari i urgent que vam fer el passat  mes, doncs, estan emmarcats en una situació de país que, 
la veritat i ho haig d'admetre com a grup i a nivell personal, costa fer el canvi de xip i parlar de 
pressupostos, però, evidentment, el compromís que nosaltres tenim com a grup és amb la ciutadania 
de Granollers i, per tant, és en aquest sentit que hem de prestar aquest servei, intentant en la mesura 
del possible evadir-nos del que sigui qualsevol altre doncs procés polític que transcorri en aquest 
temps. 
Sí que és veritat, i ho han fet els altres grups i també ho va fer l'alcalde al principi, quan ha presentat el 
punt i s'ha de reconèixer en aquest sentit que, el regidor Terrades, quan va prendre possessió, no sé 
si ho va fer quan va prendre possessió o en els primers pressupostos i ordenances que vam debatre 
en aquest consistori, va manifestar una voluntat que crec recordar que era llargament també, que 
havia estat reivindicada amb anterioritat per diferents grups en aquest consistori, que és la voluntat de 
compactar amb un sol debat  els pressupostos i les ordenances fiscals, per tant, que això, que podria 
no fer-se d'aquesta manera, de fet durant molts anys no s'ha fet d'aquesta manera i no ha passa res, 
és a dir, no ha anat diria jo en  detriment de la qualitat de les polítiques que es podien sortir d'aquest 
consistori però, en aquest cas, sí que és veritat que lliga conceptualment el tema de la despesa de 
l'Ajuntament amb d'on provenen part d'aquesta despesa i d'on traiem alguns d'aquests ingressos, una 
part, no tots. També per treure una mica de dramatisme en aquest debat pressupostari, dir per una 
banda que el Govern té majoria absoluta, per tant, aquests pressupostos i aquestes ordenances 
s'aprovaran, "salvo sorpresa majúscula què dirien aquells", per tant això  per una banda i, segon, el 
Pressupost, i això aquest equip de Govern s'encarrega de recordar-ho moltes vegades i, és així, està 
viu, és a dir, no és immutable, van canviant  alguns dels seus elements, es van produir modificacions 
puntuals d'aquest Pressupost i, per tant, coses que inicialment estan pressupostades en un sentit, 
doncs, després es modifiquen amb un altre de forma més o menys substancials, més menys que més 
substancial, perquè si no llavors sí que doncs protestarien perquè el debat que tenim avui diguéssim 
que perdria valor si, després doncs la meitat per exemple del pressupost la canviéssim al llarg de 
l'exercici, no és el cas tampoc. 
Tornem-nos a centrar en, faré dues parts de l'exposició, una per les ordenances fiscals i encara que 
fem el debat conjunt, en el nostre cap segueixen estan estructurades de la mateixa manera, i parlaré 
de les ordenances fiscals. Crec que ho han dit altres grups, i  ho diré una altra vegada, tot i que ho 
vam dir també l'any passat en aquest mateix debat des d'aquest propi grup, les Ordenances Fiscals 
per nosaltres no són només una eina de recaptació de recursos, punt i final, és evident que ho són, 
perquè és una eina que ens serveix, doncs, per ordenar alguns d'aquests ingressos que té aquest 
Ajuntament, però, les Ordenances Fiscals i crec que hi feia referència també Esquerra Republicana, 
tenen una altra missió, és a dir, tenen altres funcions  més enllà de la simplement recaptatòria, -no 
m'entenc la meva lletra i aquí no recordo que havia apuntat, però segur que em vindrà després, no 
patiu-, té una funció de justícia  fiscal, és a dir, aquests ingressos que es produeixen per part de 
l'Ajuntament han de ser justos, i dic això per exemple, perquè hi ha un element i no es perquè en tingui 
culpa exclusivament aquest Ajuntament, eh, perquè a més a més és un tema que fins i tot ha arribat al 
propi Tribunal Constitucional, sobre l'impost de la plusvàlua, aquest impost que quan hi ha un 
increment de valor d'un immoble entre quan es compra i quan es ven, doncs, hi ha un impost que 
grava aquest guany que la persona en qüestió ha tingut. Què és el que passa? Aquest impost quan es 
va definir estava calculat pensant que el mercat immobiliari, que és això que ens va portar la bombolla 
immobiliària i a la crisi posterior , sempre s'incrementa, és a dir,  el preu dels immobles, el valor, perdó, 
dels immobles sempre va en augment. Què ens està passant darrerament? Doncs, que malgrat que 
no es produeix un increment es produeix un decrement del valor de l'immoble, per tant  hi ha gent que 
hi perd diners entre que el compra i el ven, doncs se segueix amb el mètode càlcul que hi ha, se 
segueix doncs cobrant aquest impost, per tant, això és un exemple de justícia fiscal,això  és 
injust,fiscalment una persona que no té benefici a la compravenda d'un immoble, doncs, hagi de 
tributar independentment d'aquest guany o no. Té una funció també de dinamització econòmica, les 
Ordenances Fiscals, és a dir, depèn de com es plantegin poden servir perquè  les empreses, petites i 
mitjanes o més grans, facin coses que nosaltres, dic nosaltres no només com a consistori sinó el 
conjunt de la ciutat li interessin, per exemple nosaltres podem bonificar o no a una empresa segons si 
compleix uns criteris que nosaltres ens convenen, per exemple en el moment de contractar, en aquest 
sentit sí que sempre m'agrada recordar quan  fem aquest debat unes xifres que crec que són 
necessàries per enfocar el que tenim sobre la taula, que són les xifres de l'atur a la ciutat de 
Granollers, en aquest cas hi ha hagut una disminució respecte del curs passat o de l'exercici passat 
de l'atur gairebé en  unes 500 persones, deixaré de banda el que podria ser la precarització dels 
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contractes, perquè això és un debat a banda, malgrat qui pugui, però sí que hi ha un tema que ens ha 
de preocupar que és que hi ha unes franges d'edat i unes franges de durada d'atur que segueixen 
sense disminuir substancialment, és a dir, seguim tenint molta gent per sobre de quaranta anys que 
està a l'atur i que, per tant, sempre tenen un marge menor per aconseguir feina i seguim tenint molta 
gent que ja no percep cap prestació o subsidi, un percentatge molt elevat d'aquests aturats segueixen 
en aquesta situació i, per tant, nosaltres sempre fem propostes en les Ordenances Fiscals que van en 
el sentit de bonificar aquelles empreses que  contracten de forma estable, això també és un requisit 
que es pot posar, a persones en aquesta situació. T
ambé tenen un efecte de redistribució. Parlaven els altres grups. La fiscalitat progressiva, això és un 
element redistribuïdor, a vegades pensem només en la redistribució en termes de, jo recapto "x" i ho 
re distribueixo d'una manera justa a criteri, en aquest cas, del consistori, però les pròpies ordenances 
segons com facin aquesta recaptació d'ingressos ja poden ser  redistributives en si mateixes, per 
exemple doncs, cobrant a un preu diferent en funció de la renda  de les famílies. La paraula aquesta 
segueixo sense desxifrar-la, després em vindrà, per tant, no patiu. 
En aquest sentit, nosaltres hem fet una sèrie de propostes que quan les vam parlar l'anterior exercici i 
l'altre, ja vam dir que eren propostes de mandat, i de fet, en alguna reunió amb el regidor Terrades i 
crec que amb la regidora Barnusell també hi era present, quan li vam fer un plantejament o els hi vam 
fer plantejament de com enfocàvem el mandat aquest grup municipal, doncs, aquestes propostes són 
de mandat, però compte, ja sabem, evidentment, amb les Ordenances Fiscals però més 
accentuadament amb els pressupostos, que clar,  si tu poses totes les propostes de mandat sobre la 
taula, doncs de la mateixa manera que l'equip de Govern estructura temporalment  les seves 
propostes d'inversió,doncs aquestes propostes que nosaltres fem les anem repetint cada any però no 
perquè cada any volem que s'apliquin totes, sinó perquè intentem que en la mesura del possible 
malgrat aquest condicionant que deia abans que és que  estem a l'oposició en minoria absoluta, doncs 
malgrat aquesta situació intentem anar consolidant en la mesura del possible algunes de les nostres 
propostes dins el Pressupost que, com deia abans l'equip de Govern podria aprovar independentment 
del nostre. De tota manera, encara que siguin propostes de mandat que intentem anar consolidant, 
anar sumant cada any, sí que fem una valoració cada exercici, perquè nosaltres quan fem el vot de les 
Ordenances Fiscals no fem un vot per unes ordenances fiscals, i val per tots quatre anys, sinó que 
cada any fem aquest debat tan enriquidor i entretingut; i nosaltres el que intentem és anar posant-hi 
les propostes sobre la taula i cada any intentar anar sumant alguna coseta més,  anar tenyint, jo  
sempre ho dic així, el Pressupost i les Ordenances amb les propostes d'aquests grup. 
Haig de dir, i quan faci aquesta afirmació,  no vull que se m'esveri ningú de l'equip de Govern, perquè 
l'explicaré, que són unes Ordenances, Pressupostos  potser no tant, però les Ordenances són de caire 
conservador, quan dic conservador no vull dir allò d'ultradreta que hi ha gent que associa les dos 
coses com un mateix concepte, conservador vull dir, i això ho ha explicat el propi regidor, que tenen 
pocs canvis aquestes Ordenances, és a dir, entre l'any passat i aquest hi ha poques coses que 
canvien, per tant, elles  es conserven en el temps i, per tant, són ordenances de caire conservador, jo 
crec que això es pot dir sense que ningú  s'esveri. En aquest sentit sí que cal dir que nosaltres malgrat 
que l'any passat vam votar favorablement a les Ordenances perquè sí que vam aconseguir alguns 
punts dels que proposaven, com per exemple, anar amb la línia del que els hi comentava abans, que 
és incrementar aquestes bonificacions a empreses per tal que la contractació sigui en un sentit que 
ens convingui per reduir xifres i sobretot d'aquelles xifres més preocupants, sí que hi havien altres 
propostes per les Ordenances Fiscals, que anaven en el sentit de la de la justícia que parlàvem abans 
que és, per exemple, i aquest és un tema que el repetim de forma molt reiterativa i segurament avui ja 
n'estarà cansat, el senyor Terrades, segur que n'està  ja tip de que li fem la mateixa proposta de cada 
any, que  és el tema de la zona blava, el pagament de la zona blava, sobretot de vuit a nou del matí 
que és quan entenem que la zona blava la fan servir no aquelles persones que vénen a Granollers 
doncs a comprar o fer una activitat perquè de vuit a nou la majoria d'activitats estan tancades i, per 
tant, la fan servir els veïns i, per tant, no hi ha d'haver una rotació possible i, per tant, entenem que la 
zona blava no ha de funcionar en aquest horari i de la mateixa manera també ho proposem pels 
dissabtes que aquesta zona blava pugui ser sense pagament però amb  utilització de disc horari. 
Aquesta proposta, fa molts anys que la posen sobre la taula, l'equip de Govern, molt legítimament, 
considera que no s'ha d'incorporar pel que sigui,  suposo que també hi ha una part de fer números i de 
veure  que això no encaixaria i, per tant doncs, això no ho aconseguim consolidar-ho, no hem 
aconseguit consolidar massa més o gens més el tema de las de bonificacions per aquestes empreses, 
en el sentit de la contractació i, per aquest motiu votarem contràriament a les Ordenances Fiscals.
Anant cap els pressupostos, la cosa canvia un pèl, deia abans, ja ho he dit, que els el Pressupost és 
viu, per tant, cap drama,  que si al llarg de l'any i, per això ja ha hi ha un fons de contingència, que la 
senyora Maynou deia que era el calaix de sastre, per no fer servir aquesta expressió per motius obvis, 
és una miqueta com la butxaca del Doraemon, és a dir, que pot sortir el que si en cada moment. 
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Una prèvia, el Pressupost, el senyor Terrades va dir  fa dos anys si no vaig errat, va parlar de fer una 
auditoria interna per tal doncs d'avaluar de forma detallada tots aquells projectes i programes que, 
possiblement no tenien més recorregut i, que per tant, s'havien d'anar traient del Pressupost i que això 
segurament alliberaria partides econòmiques per designar-les a les altres temes més prioritaris. Ho 
pregunto només, eh, sí aquesta d'auditoria interna s'ha realitzat, i si s'ha realitzat, doncs, ens 
agradaria saber quins  resultats ha tingut, perquè pensem que és una oportunitat de donar-li un 
sacseig  en aquest Pressupost. 
També hi ha un tema que és el Pressupost participatiu, valorem positivament que aquest Pressupost 
inclogui aquesta partida, doncs, 500.000 euros aquest any i 500.000 el següent, per tant, englobant 
aquests dos exercicis com un pack  a l'hora de definir aquesta partida participativa, el que sí que 
demanem és a aprofundir en aquest sentit, el grup d'Esquerra hi feia referència en el sentit doncs de 
què que hi veu mancances i, el que demanem des d'aquest grup és que no només quedi en una 
maquillatge sinó que realment es vagi aprofundint en el sentit d'anar fent participatiu, a la mesura del 
possible, evidentment, perquè també en parlava algú que els pressupostos són captius i, per tant, 
podem fer  participatiu allò que es pot ser participatiu, i no molt més, però sí que aprofundir en aquesta 
línia. 
També fèiem una demanda l'any passat que era que el Pla de xoc quedés integrat al Pressupost, no 
acabàvem d'entendre com és que el Pla de xoc seguia sent ens del Pressupost amb vida pròpia, que 
sortia del propi Pressupost, que no es debatien les seves mesures en el Pressupost sinó que se 
n'anaven al Ple del març o abril ara no recordo exactament quan, març? abril?, abril, amb un 
problema, jo crec que el senyor Terrades  segur que el calibrava en quan aplicació d'aquestes 
partides perquè,   llavors comencen a aplicar-se, bé quan l'any ja ha començat, suposo que això deu 
anar millor fer-ho conjuntament amb tot Pressupost i, per tant, vam demanar que aquest Pla de xoc 
s'integrés al Pressupost, això sí, s'ha de dir que malgrat que aquesta proposta la féssim nosaltres i el 
Pla de xoc que, evidentment, efectivament, hagi quedat integrat en el Pressupost, potser que haguem 
perdut alguna part de matisos importants perquè ja no s'ha debatut en el si del Consell econòmic i 
social i, per tant, jo crec que aquí també correm el risc de perdre-hi alguna cosa d'agents econòmics i 
socials de la ciutat que tenen coses a dir-hi.
Respecte a les de partides d'inversions del Pressupost, també hi feien referència altres grups, i vaig 
enfocant l'última  part de la meva intervenció; sobre el tema de Roca Umbert, nosaltres l'any passat 
plantejaven, després algú va voler fer una lectura dient que nosaltres si ho havíem de tancar o no 
havíem d'invertir ni un duro més, no era això, el què plantejàvem, més que féssim una revisió de ciutat 
a ser possible de forma conjunta i veiéssim què hi quedava per fer a Roca Umbert, quan més ens hi 
havíem de gastar  com a ciutat, en aquest cas, en aquest pressupost hi ha 250.000 euros més per a 
invertir a Roca Umbert i, encara hi haig d'assumir que també això ha estat de responsabilitat  d'aquest 
grup, que pot ser no n'hem fet més èmfasi al llarg de l'any i ho vam a matar el dia del debat del 
Pressupost, potser haurem d'insistir en anar revisant quina planificació hi ha a Roca Umbert . 
En aquest sentit, i el senyor Terrades hi feia referència, hi ha aquesta partida, malgrat doncs  sinó 
després quan el torn de rèpliques, no sé si  m'estic allargant molt, senyor alcalde..  -sí, d'acord-,  en el 
torn de rèplica  ja faré un repàs de les propostes que havíem plantejat, però sí, en primer lloc, agrair 
aquesta partida del doctorat industrial que parlava el senyor Terrades, que no ens ho havien comentat 
però havien considerat que era interessant incorporar-la, ja ho vaig dir l'any passat, nosaltres les 
propostes les fem  per enriquir els pressupostos i la ciutat, no les fem com un mercat persa de tu 
m'acceptes això jo voto així, per tant, les posem sobre la taula sense apriorismes. I aquesta part de la 
residència de gent gran, és veritat que tenim un problema en aquest sentit, jo crec que tothom a 
Granollers va fent aquesta diagnosi quan es veu doncs, desgraciadament,  obligat a fer ús d'un centre 
d'aquest tipus i, per tant, denota la mancança de places en aquest sentit, i en aquí, sí que l'Ajuntament, 
doncs, ho anàvem proposant i  l'equip de Govern ens deia això de la responsabilitat de la Generalitat, 
tot i així, pensem que és un avenç que hi hagi una partida, encara el regidor deia simbòlica, 200.0000 
euros, de simbòlic tenen poc eh, per tant, sí que és veritat que  en el conjunt del Pressupost, 
possiblement ho són, però pressupostar-ho  per nosaltres, ja és un avenç encara que sigui i, en aquí sí 
que ens prestem a ser al costat de l'equip de Govern alhora doncs d'anar a demanar a la Generalitat 
coresponsabilitat a l'hora  de poder implementar-los, per tant, en aquest sentit i tenint en compte 
doncs tots aquests avenços, aquestes valoracions positives que genera el Pressupost  per nosaltres  i, 
malgrat que, evidentment, no és el Pressupost que faríem nosaltres, perquè nosaltres el faríem amb 
un altre sentit, el nostre vot serà d'abstenció amb el pressupost. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades, que podria tenir el torn en dos conceptes, 
com a portaveus socialista i com a ponent, en tot cas vostè mateix. En tot cas estic administrant el 
temps amb flexibilitat. 
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Senyor Terrades: Intentaré contestar a una de les coses en aquest torn de rèplica i, en tot cas, algun 
tema, si no  he tingut temps, perquè veig que m'allargo massa en el torn final hi faré esment.

Continuisme, conservadors, els pressupostos vull dir, bé, en tot cas, des del nostre punt de vista són 
uns pressupostos que continuen, a parer, evidentment, del Govern de la ciutat, polítiques d'èxit, en 
polítiques socials, en polítiques econòmiques, de captació de nova activitat, de fer una ciutat a mida 
de les persones. Si no ho creguéssim així, doncs canviaríem, evident, l'enfoc del pressupostos; però 
tenim la sensació ,i no perquè sigui la sensació de les tretze regidores i regidors, regidors i regidores 
de l'equip de Govern i l'alcalde, sinó per la percepció que tenim de la ciutat, del que ens expliquen a 
moltes persones de la ciutat, molts empresaris de de la ciutat, de que les coses, doncs, han de seguir 
en aquesta línia. 
Jo no m'atreviria tan a dir de: "on no n'hi ha no en raja" No faré aquesta afirmació, sí que li aconsellaria 
que es llegís els pressupostos, ja sé, que mirar-se tot això a vegades és una mica farragós. 
Diu: "vostès no han fet auditories", home, si s'hagués estudiat els pressupostos del 2017, veuria que hi 
havien partides, si hagués fet un, seguiment de les bases de contractació d'auditories veuria que s'han 
licitat, i si s'estudies els pressupostos del  2018 veuria que segueixen havent-hi partides per fer això 
que vostè ens estava demanant. 
En diu: "És que a més a més  vostès no han fet ni es plantegen fer cap tipus d'anàlisi d'algun dels 
serveis municipals que quan acabi la concessió podrien ser objecte de remunicipalització", dit d'una 
altra manera, perquè ja són municipals de prestació directa, home,   si hagués mirat els pressupostos 
que avui li portem a l'aprovació, veuria que hi hauran partides per fer aquesta feina d'anàlisi, perquè 
justament aquest Govern no prendrà la decisió, però el que surti de les properes eleccions es trobarà 
en que haurà de prendre una decisió, i mala feina o mal favor li faríem en el Govern, en el Govern que 
surti del 2019, que aquests estudis no estiguéssim fets, perquè prengui la decisió que cregui 
convenient, però partida pressupostària ja n'hi havien aquest any, eh, però que s'acabarà completant 
en el 2018, vostè no s'ho ha mirat això, o com a mínim no ho ha vist, deixem-ho així. 
Habitatge, ens parlava, home, abans d'entrar en aquesta sessió, hem tingut en Junta General de 
Granollers Promocions i li han passat un paper del que s'ha fet a la memòria del 2017. Hi haurà pogut 
comprovar que a càrrec del Pressupost del 2017 s'hauran adquirit nou habitatges més, que se 
sumaran en els propis de l'Ajuntament, que es destinen a lloguer social, i no tingui cap mena de dubte 
que en el pressupost del 2018 això tornarà a passar, la regidora d'urbanisme i habitatge, la senyora 
Mònica Oliveras, tindrà recursos econòmics per poder adquirir més habitatge per destinar-lo a les 
polítiques de lloguer social. 
Diu:" Vostès no revaloritzen l'impost de béns immobles". Jo m'he cansat d'explicar, en Comissió 
Informativa, també en el Ple, com a mínim en aquest mandat, que he tingut la responsabilitat de la 
gestió de les finances municipals de que ens hem acollit a la possibilitat de revisar, a incrementar el 
valor dels immobles de la ciutat, i després hem fet una altra cosa, és el compromís que teníem, s'han 
augmentat les bases cadastrals i hem aplicat un coeficient de reducció, perquè l'impacte sobre el 
ciutadà sigui el mateix. Vostès m'estan plantejant un altre cosa, que és una revisió cadastral, vostès 
m'estan plantejant que tots els ciutadans de Granollers paguin més de l'impost de béns immobles, 
vostè m'està plantejant això, tots, els que tenen un compte corrent molt considerable i tenen unes 
finques magnífiques i el que té un piset de cinquanta metres quadrats, vostès m'estan plantejant això i 
jo no hi estic d'acord, el grup socialista no hi està d'acord, hi ha una diferència entre vostès i nosaltres. 
I quan fa uns anys enrere també vaig tenir la responsabilitat, només un any, de la Hisenda municipal, 
què va fer el Govern de la ciutat? Doncs va fer una cosa que la llei ens ho permet, ara ja no podem 
incrementar més, però el 10% de les finques amb més valor no residencials de la ciutat es van 
incrementar fins al tope màxim que la llei ens permetia, i així ho mantenim, ho seguim mantenint, estic 
parlant de finques no residencial, però això ho va fer aquest Govern. 
Roca Umbert, en parlava: "No s'ha de fer més a Roca Umbert", bé, Roca Umbert hi ha 139 persones 
treballant, podríem en termes de, si comparéssim empreses seria una empresa mitjana, 139 persones 
que no totes són treballadors públics, hi ha una combinació de públic privat.
Abans, el gerent de l'empresa que gestiona Roca Umbert, de la ciutat municipal, també els hi ha 
explicat. Em referiré millor les dades del 2016 perquè les del 2017 encara no l'hem acabat. 250.000 
usuaris van passar per tot els equipaments que hi ha a Roca Umbert, a vostè li semblarà que això és 
poc o molt, a mí em sembla magnífic que 250.000 persones, la regidora que em diu 400, m'han passat, 
tenia una nota que indica, ah, mig any, exacte, què és el que ens ha dit la gerent a la sessió d'abans. 
S'han ha fet 1069 activitats, que les ha programat la regidora o el Govern de la ciutat. No, no, no, 
s'equivoca senyora Oliver, pràcticament totes les activitats que es fan a Roca Umbert aquest mig any 
han estat programades per la gent i les entitats que viuen  en aquell entorn. Vostè voldria que hi 
destinéssim menys recursos econòmics? No s'ha atrevit a dir: miri hi podrien tancar aquest 
equipament. Miri nosaltres el mantindrem en la mesura de les nostres possibilitats el farem créixer, és 
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una diferència entre el que vostè em proposa i el que nosaltres defensem.
Home, també els veïns del carrer Girona o carrer Girona nord també han de saber que vostès no 
veuen bé la millora d'aquest carrer, aquí hi viu molta gent, on viu molta gent de la ciutat; i també li puc 
anunciar que un cop estigui feta l'obra del carrer Girona, que no és política del totxo, és un altre, jo 
crec que vostè confon els termes de la seva definició respecte la política del totxo, quan estigui acabat 
també en tenim un compromís amb els veïns de l'entorn, que a més això també Lliga amb una de les 
propostes que ens fa el PDeCAT, que passa que per temps l'hem d'adequar a la finalització, i que 
també estava en el programa electoral del grup socialista, que és la millora, la reforma, de la Plaça 
Jaume I. 
I, home, jo no sé si és una "majarada", les escales mecàniques, miri, en els veïns de la Font Verda, els 
avis i àvies que van als equipaments que tenim al cim de la Font Verda, doncs, els defineix vostè que 
això és una "majarada" que planteja el Govern de la ciutat. Tinc la sensació que no estarien gaire 
d'acord amb la seva definició, però bé, devem tenir visions diferents del que es necessita a la ciutat .
El Pla estratègic d'acció social s'està redactant, estem a les fases inicials, a la darrera Comissió 
Informativa això es va explicar, li vagi dir que, en tot cas, la regidora estava al seu servei per acabar-li 
d'explicar tot el procediment, que ens portarà, que no serà només un document que farà la regidoria, 
que després ho portarem a Ple i s'ha acabat, o que només hi participaran els grups municipals, no, no, 
és un altre cosa, jo li dic que com aquest és un tema que es gestiona des de Serveis Socials, parli 
amb ella.
Pressupostos participatius, no, de fet, aquí els he de reconèixer que les úniques aportacions que s'han 
fet han sigut les del grup d'Esquerra Republicana, cap més grup municipal ha fet aportacions, i bé, en 
aquests moments estem fent la guia de com s'ha de treballar, que no seran només, senyora Oliver, 
que un ciutadà vingui a l'OAC i presenti una proposta, no, això no serà així, ja li puc assegurar, que 
això no serà així. Home, i que gastarem més recursos d'algun Ajuntament que vostès governen, 
gastarem alguns calerons més d'alguns ajuntaments que vostès governen, allò euro per càpita, i si vol 
després hi entraré, però això és així, el compromís d'aquest Govern, és cert que no hi vam entrar el 
primer exercici, però és un compromís, és un compromís ferm.
Deia: La liquidació, al final no té res a veure amb el Pressupost que s'aprova, i posava com exemple el 
del 2016. Home, s'oblida d'un detall que no és menor, jo crec que no se n'oblida, no és menor, en el 
sentit de que el que no puc fer en l'aprovació del Pressupost és ja  imaginar-me, algunes coses no les 
puc imaginar, jo tinc molta imaginació, eh, però tanta, tant perfilar no, eh; no puc imaginar quina 
Liquidació tindré de l'exercici i quin Romanent podré aplicar, el que em deixi aplicar la normativa, 
l'interventor m'indica que ho podem aplicar i, per tant, hi ha aplicacions i, per tant, és veritat, aquest és 
el Pressupost, és un Pressupost viu. Jo espero que el Pressupost del 2018 també puguem fer 
aplicacions del Romanent perquè sigui un romanent positiu, de fet, el regidor d'obres ja m'ha aquí 
passat una llista de les possibles obres que voldria que incorporéssim en el Romanent, com 
l'adequació de voreres del carrer del Rec, això no ho tenen, eh, no ho tenen perquè no està el debat 
pressupostari d'inversions, la vorera que surt del carrer Francesc Ribes. la primera fase de 
remodelació de la plaça Sant Miquel, millores en l'enllumenat públic, ens demanaran 175.000, això ho 
deu fer el regidor Segovia per  l'adequació de la xarxa d'abastament d'aigua, la passarel·la sobre el riu 
Congost a Palou. Si, hi ha recursos suficients del Romanent, doncs miri, ja comencen a saber algunes 
de les propostes que hi han al damunt de la taula. I em deia: "Oh, és que han baixat els diners de 
clavegueram", miri's el Pressupost d'inversions, en el Pressupost d'inversions hi ha 520.000 euros, i 
en l'ordinari,  n'hi ha 223.000 euros, això és així.

El Consell econòmic i social , té vida, té vida més enllà del Pla de xoc i la seguirà tenint . Jo crec que un 
cop hem consolidat aquestes partides, en el Pressupost ordinari, la funció del Consell econòmic i 
social, a més a més de fer propostes per incorporar a la despesa corrent o la d'inversions, doncs, ha 
de tenir un paper diferent de dinamitzador perquè estem ara amb una etapa diferent també de 
l'economia de la nostra ciutat. I em feia una crítica que m'ha semblat, bé, desaforada,:"Un 40% 
d'augment de les despeses de l'alcaldia, sort que després ha dit que eren 8.000 euros, sobre un 
pressupost de 83.000, doncs, és intentar buscar la crítica fàcil, però no se m'ha llegit el programa, i 
miri, aquí li he de reconèixer amb una regidora que va tenir la corporació, que no era del meu grup 
municipal, que era del grup popular, l'Àngels Olano, que ens va estar, allò, "maxacant" de que volia 
que els  pressupostos fossin més intel·ligibles, que anessin per programes, al final tenim un 
Pressupost, jo crec que és bastant intel·ligibles, que surten totes les coses, i perquè augmenten 
aquests 8.000 euros de l'àrea d'alcaldia? Doncs miri augmenten perquè s'ha decidit celebrar el 
centenari de personatges il·lustres de la nostra ciutat. Començar amb el senyor Amador Garrell i l'any 
que ve continuarem amb dues persones que jo crec que mereixen aquest reconeixement de la ciutat i 
de la feina que han fet per la ciutat, no només per la ciutat, pel país, que és el senyor Antoni Jonch i el 
senyor Ramon Casanovas. Aquest increment d'aquestes partides l'alcaldia es deuen  en aquí, està  
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explicat en el Pressupost, i també, la recuperació de la memòria a instàncies de diferents entitats i de 
ciutat.
Miri, això no ha estat un mercat de Calaf perquè la partida aquesta dels doctorands industrials ni el 
senyor Sastre sabia que li faria aquest anunci. No, no obeeix a aquest tipus de si se m'abstenc o si em 
voten a favor, no, no, és que obeeix a una línia, perquè coincideix, en aquest cas coincidim amb això, 
obeeix a una línia de treball que ha obert la regidora del Pla estratègic, que és, més enllà de 
subvencionar empreses perquè contractin a menors de trenta anys o persones majors de 
quaranta-cinc anys, que són les coses que hem consolidat, hem d'obrir també línies d'ajut a 
emprenedors, sobretot a joves titulats de la nostra ciutat que a vegades quan acaben els seus estudis 
no tenen sortida laboral; i des del pla estratègic, escoltant a les persones que formen el Consell 
directiu i a les pròpies iniciatives de la regidora, doncs, està fent un programa d'aquestes 
característiques; i el que vostès proposaven, doncs, encaixa perfectament en aquesta línia d'aquesta 
ciutat més innovadora, que algú definia moderna; bé, és que també hem d'ajudar en aquests 
ciutadans de la nostra ciutat, no només els que passen més dificultats, també els que han tingut la 
capacitat de tenir una formació, en aquest cas, universitària i quan acaben els seus estudis a vegades 
tenen problemes, per tant nosaltres estem compromesos també amb aquests ciutadans.
I les partides de contingència, no és la butxaca del Doraemon, ja els hi puc jo assegurar, és a on hi 
van recursos, que en el moment de confeccionar el Pressupost intuïm que es poden produir al llarg de 
l'any, però que, per una causa o una altra no les podem incorporar a la partida corresponent, i aquest 
any, això té molt a veure amb el capítol I, capítol I és els salaris dels treballadors públics, els 
funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament, que no veuran incrementat el seu salari a l'1 de 
gener perquè no hi ha el marc de pressupostos generals de l'Estat aprovat, i que hem fet una reserva 
pressupostària, que l'hem posat en el fons de contingència, perquè quan aquesta incògnita es 
resolgui, sigui de l'1%, sigui de l'1 i mig,  sigui del 2%, ja negociaran les parts, nosaltres tindrem els 
recursos suficients per poder-los aplicar i poder pagar quan toqui una paga extraordinària, doncs, els 
retards que s'hagin pogut produir a partir del mes següent «x», doncs, produir aquests augments.
També els hi he de dir que, en l'exercici 2018, el més probable és que un treball, que no és un treball 
fàcil, perquè estem parlant de més de 700 treballadors públics a l 'Ajuntament de Granollers, acabarem 
els treballs d'avaluar  els llocs de treball que hi ha a l'Ajuntament, i això també pot tenir alguna 
conseqüència econòmica i, per tant, també hem de tenir la reserva pressupostària per tal de fer front 
en aquesta situació. 
Les ordenances, i acabo alcalde, no sé si són conservadores, en tot cas són continuistes, que jo crec 
que ens dóna el nivell de suficiència necessària per tirar endavant els programes, les coses que 
vostès també em demanen, i sobretot estan ajustades a les lleis sectorials, i ara no entraré en el 
perquè, jo crec que seria un pèl feixuc, no entraré en el debat d'algunes de les propostes que vostès 
ens han fet, que jo jugaré que estan carregades, probablement, de sentit comú,de bona intenció, de 
proposta positiva, però que no tenen cap tipus d'encaix en cap llei sectorial en aquests moments i , que 
per tant, podia ser perfectament impugnable des d'aquest punt de vista i, per tant, per això no les 
podem recollir, algunes que fan referència a l'Ibi, en tot cas, aquest és un debat més jurídic que ara no 
el repetiré.
Bàsicament, agrair en els grups que donaran suport en el Pressupost, les seves aportacions del seu 
pressupost, també al grup del PDeCAT, i deixo aquí aquesta intervenció.

Alcalde: El senyor Terrades ha consumit 21 minuts, però en tot cas, tenir en compte que intervenia 
com a ponent i com a portaveu, diguéssim, no ha esgotat la suma del seu temps ni molt menys. Obrim 
el segon torn, en tot cas, per part del Partit Popular, sí? Endavant senyor Moya:

Senyor Moya: Gracias señor Alcalde. Se ha escuchado mucho la palabra barrios en estas 
intervenciones y nos parece bien, estamos contentos y totalmente de acuerdo porque así lo llevamos 
en el prgrama electoral y nos gustaría descentralizar un poco lo que son las inversiones en nuestra 
ciudad y cuidar un poco más lo que son los barrios, en este sentido nosotros hemos hecho algunas 
propuestas para conectar todos los barrios de Granollers con el centro y conectar los barrios, unos 
entre otros con diversas aportaciones. 
Con lo que decía el señor Terrades, totalmente de acuerdo en congelar las tasas y los impuestos, ya 
que eso consolida un poco la situación actual y lo que parece que entramos en un crecimiento 
económico. 
Es significativo el dato de la compra de vehiculos nuevos i también nos parece bien, dado los 
problemas que tenemos de contaminación, todo i que des de el propio ayuntamiento no es un tema 
que podamos solucionar con las aportaciones que podamos hacer con el municipio , pero si empezar a 
bonificar todo lo que es vehículo limpio aquí en nuestra ciudad. 
Me sorprende algunas palabras de las que se han dicho aquí como, infraestructuras 
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sobredimensionadas, tarificación social de las escoles bressol y la preocupación que muestran 
cuando son partícipes de los prespuestos que se hacen en la Generalitat, incluso algunos de ellos 
tenían la faculdad de poder luchar  porque tenian el voto que se pudieran aprovar esos  presupuestos, 
y me gustaria que con el mismo énfasis que luchan aquí por defender la tarificación social que 
enfronta el debate de si es buena o mala, pero si que no lo ha dicho el señor Terrades, que alguno 
anunciaba que lo podían decir, pero bueno, si me gusta decirlo yo porque es algo que creo que se 
tendría que decir, que la deuda que tiene la Generalitat con las escoles bressol de nuestro municipio, 
y creo que igual que se lucha por la tarificación  social y ponemos ese énfasi en la tarificación social, 
podemos poner ese mismo énfasis en dar soporte a los Pressupuestos pero con los puntos que creo 
que tendrían que dar soporte también a poder revartir la deuda que tiene la Generalitat con las escoles 
bressol de nuestro municipio, que creo que es significativo y que no lo tenga que asumir el propio 
ayuntamiento esa aportación económica. Aprovecho.…

Alcalde: Perdona'm, em toca a mí fer-ho. En tot cas escoltem amb atenció. Gràcies.

Senyor Moya: Aprofito l'avinentesa, com es diu, ja que l'Albert Camps estava ja fent la llista de 
possibles inversions, d'intentar que també en aquesta llista s'inclogui la barana del pont de Ponent, 
que la tenim una mica.., ja sigui el seu canvi o la seva rehabilitació o la seva conservació . 
I poc més a afegir, bé, donarem suport també al que són les taxes, hem avançat que donaríem suport 
als pressupostos, i per tots aquests motius, donarem suport a les taxes municipals. 
Sí que m'agradaria, sense que sembli que és un atac ni entrar en debatre, no m'ha agradat una 
paraula que s'ha dit quan parlaven dels pressupostos conservadors o conservadorisme, es parlava 
d'ultradreta, no crec que sigui una paraula, sense entrar en el debat, senyor Àlex, sincerament, però 
no m'agrada que es parli d'ultradreta, perquè la paraula ultra no va lligada a res de bo, i crec que el 
conservadorisme o els pressupostos conservadors o la política conservadora, no té res a veure amb 
l'ultradreta.

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, el senyor Sastre ja li farà l'aclariment quan pertoqui, eh, senyor 
Sastre, sí?  la senyora Maria Oliver té la paraula. Endavant:

Senyora Oliver: Bé, senyor Terrades, ho he de confessar, realment quan es posa en el personatge de 
cinisme i de sarcasme trobo que m'arrenca el somriure i trobo, a més a més, atenent al que dèiem al 
principi, que omple de color i també d'humor que crec que convé en aquesta escenificació de plens 
que tenim un cop al mes en condicions de normalitat. 
La segona cosa que li vull dir és que, evidentment, el convido a que ens reconegui, i dic, ens 
reconegui, perquè té molt de mèrit que, de tres persones que hem parlat de les dues de les quals som 
dones i em fet les aportacions probablement, les ponències probablement més llargues, tenim un 
mèrit extraordinari, per tant, reivindico la meva part de mèrit que, efectivament, haguem fet un Ple, una 
ponència, tenint en compte que no ens hem llegit, ni el pressupost, ni el programa, per tant, entenc 
que darrera d'aquestes crítiques no hi havia cap intenció de gènere. I parlant de gènere, precisament... 

Alcalde:perdó, perdó, perdó, sisplau aviam. En tot cas, senyora Oliver, li agrairia que, ha començat ja 
utilitzant dues expressions, discutibles, si em permet,  i no he dit res, sisplau, miri de contenir 
llenguatge també, de tal manera que no afecti la sensibilitat de les persones que l'acompanyen. 
Gràcies

Senyora Oliver: Bé, exactament el mateix demanaria per tothom, en tot cas,

Alcalde: Jo demano per a tothom

Senyora Oliver: correcte

Alcalde: Sí, sí, però l'expressió, cinisme i sarcasme, no l'he sentit habitualment aquí, l'he sentida avui, 
potser, per primera vegada.

Senyora Oliver: Irònica, en tot cas, cas personatge irònica, que em sembla molt bé.

Alcalde: En tot cas, cinisme i sarcasme és una manera de qualificar…
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Senyora Oliver: Ho rebaixo…

Alcalde: Perdoni, perdoni, estic parlant jo. Em sembla que és una manera de qualificar a una persona 
no excessivament adient en un context en el que hem de fer és, parlar molt i mirar endavant i mirar de 
buscar acords. Endavant. 

Senyora Oliver: Gràcies, senyor alcalde, doncs això, era una broma, eh, també s'han d'entendre les 
bromes, entenc. Igual que jo entenc algunes de les bromes del senyor Terrades, que en aquest sentit, 
és això, és el personatge que incorpora més bromes, probablement, al Ple, hi estic d'acord. 
El que dèiem, jo volia afegir dues reflexions molt concretes. Una que té a veure amb el tema de la 
plantilla del capítol I, que no he fet esment a la meva intervenció i, bàsicament, és posar de relleu una 
breu reflexió que ja ho hem comentat varies vegades i que jo crec que  no s'ha de menystenir, la 
bretxa salarial jo crec que és magnànima entre els sous més alts de l'Ajuntament, que hi figuren al 
capítol I, sous de 60.000 mil euros i, efectivament, sous que passen pels 850 euros d'algunes 
empreses, d'alguns sous d'algunes empreses subcontractades per l'Ajuntament, això és una cosa que 
trobo que s'ha de posar de manifest i s'ha de  reflexionar, perquè entenc que l'empresa, Ajuntament 
quan contracta, també ha de contractar amb aquesta vessant de respectar el sou base probablement 
de 1.000 euros, hauria de ser. 
I una segona qüestió que també la vull comentar i que segurament es podrà entendre per alguns que 
és com una cosa a no tenir en compte, per nosaltres sí que té importància. Quan estem parlant, abans 
he parlat de l'anàlisi dels pressupostos de les partides amb impacte de gènere, i  trobo que també les 
partides, les partides i les accions també s'han de valorar en clau de classe. Abans deia dos exemples 
molt  senzills d'entendre, i és que efectivament, si tu fas una inversió, per exemple en un camp de 
futbol, estàs afavorint  una part de la població i, a més a més una part probablement, efectivament, 
decantada cap a la part masculina i en canvi quan no hi poses inversions en aspectes relacionats amb 
la gent gran, per exemple, és obvi que estàs afectant a una part de la població que és la part 
femenina. Quan parlo de l'impacte de classe poso un exemple que, ens sembla senzill i que a 
vegades s'obvia i passa com a consciència de Medi ambient, i és aquí on nosaltres hi posem un 
interrogant. Quan ens fem bandera de les bonificacions als vehicles elèctrics, clar jo crec que hem de 
posar també l'accent de quin tipus de  bonificacions estem fent i, sobretot, a qui afecta aquesta 
bonificació, és a dir, quan estem parlant de famílies que em sembla molt bé i que exitosament s'han 
pogut comprar vehicles, que probablement, el més econòmic pot costar vint, trenta, quaranta mil 
euros, i que la mitjana són cinquanta mil euros un vehicle elèctric , entenc que per part de l'Ajuntament, 
òbviament, es facilitin tota la possibilitat d'endolls perquè pugui haver càrregues, però està claríssim 
que si tu bonifiques amb unes xifres prou altes  aquestes persones que se suposen d'una rendes prou 
altes, estàs beneficiant indirectament a unes classes més benestants. Llavors en aquest tipus de 
coses, és en el qual la CUP hi vol posar una mica d'èmfasi. 
I només fer un petit aclariment, nosaltres no estem dient que no es facin obres a Girona nord, 
evidentment, nosaltres no estem dient que no s'atengui els veïns o veïnes de la Font Verda, 
evidentment, nosaltres no diem de tancar la Roca Umbert, quina barbaritat, el que estem dient, 
nosaltres, és que evidentment, com alguns grups també comentaven, és a dir, anem a racionalitzar 
algunes partides i anem a intentar reduir al màxim, per tal que aquelles partides que puguem reduir, 
puguin anar dirigides a situacions d'emergència social, és l'únic que volia aclarir. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans hi ha intervenció? No?Per part d'Esquerra 
Republicana?.Endavant senyora Maynou, ai, perdó, endavant senyor El Homrani. 

Senyor El Homrani: D'acord, cap problema, ens partim, ja que l'acompanya Maynou m'ha hagut de 
suplir en les últimes Comissions Informativa d'Economia i Hisenda i ha sigut qui ha portat més el dia a 
dia d'aquests pressupostos. 
Jo crec que, i ho dic amb molta estima, crec que tenim un petit, o no tant petit o gran problema de 
comunicació, i ho dic entorn de tot el debat que acabem generant, de tot el debat entorn els 
pressupostos i recordant  dos anteriors debats que hem tingut entorn de pressupostos i ordenances 
fiscals, i tenim un problema de comunicació i crec que hauríem de buscar algun sistema per 
solucionar-lo, perquè tant en les nostres intervencions, com en les rèpliques, com quan parlem no ens 
acabem d'entendre; i crec que per desgràcia això és un problema i els problemes de comunicació són 
per les dues parts, no sé, m'atreveixo a fer el diagnòstic d'on està el problema, però sí que crec que 
que existeix. 
Nosaltres en l'àmbit de pressupostos, en l'àmbit ordenances i en general, sempre hem plantejat com 
tres eixos, propostes-eixos que emmarquen tota la nostra actuació com a grup municipal, com 
Esquerra a Republicana-Acció Granollers. 
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Els tres eixos són concretament: Tarificació social, Pressupostos participatius i Pla estratègic d'acció 
social. 
Els ciutadans i ciutadanes que heu vingut més d'un cop i més de dos en el ple estareu cansats 
d'escoltar-nos parlar d'aquests tres temes, perquè li donem molta importància, és veritat, són tres 
eixos; després dintre de cada eix podem discutir alguns elements però són les tres eixos que ens hem 
marcat; i que ens hem marcat i procurem partir d'una posició inicial no tancada, és a dir, hi ha molts 
cops ho hem intentat explicar i és aquí on un crec que tenim un problema de comunicació, ho hem 
intentat d'explicar i dius, pensem que està bé repensar i remirar-ho, i no  considerem que això 
signifiqui arribar a una conclusió concreta, perquè pensem que entre tots plegats, segurament, 
podrem arribar aquell punt en el que ens entenguem, i crec que sortien uns judicis de valor tancats , no 
són els positius, com a mínim ho fem amb aquesta voluntat i amb aquesta necessitat de fer-ho. 
Llavors quan presentem la nostra proposta de pressupostos participatius o quan l'any passat vam 
tancar un acord, entorn de la nostra votació, entorn d'aquests dos elements que estem parlant avui, 
que van ser entorn aquests tres eixos, no partim allò d'una postura prefabricada i tancada, sinó que 
pensem que potser unes bones eines de debat, de discussió per millorar i per repensar elements que 
a la  millor no calen repensar, eh, això ho puc trobar legítim que vostè ho pensin, que no cal 
repensar-ho, perquè hi ha algunes expressions que el regidor Terrades ha utilitzat, com política d'èxit, 
continuisme, ciutat a mida de les persones, que si em permet, sense voluntat de molestar, són 
eslògans molt bons, vull dir, però al final el que dius, bé, si tens aquesta postura tan tancada ho trobo 
normal i és lícit i és legítim, segurament no podem moure'ns massa però ho plantegem des d'aquesta 
perspectiva. 
Llavors fem la proposta pressupostos participatius, acabem tancat un acord en torn l'abstenció que 
vam fer l'any passat, per treballar-ho. El Govern municipal de forma legítima i lícita presenta una 
proposta, nosaltres plantegem unes esmenes, amb voluntat, es decideix tirar endavant la proposta 
que han tancat, Bé, doncs, aquell espai que pensem que és interessant dintre d'una complexitat, que 
és com pressupost municipal, està molt tancat, és a dir, és molt captiu i això jo crec que tots els 
ciutadans i ciutadanes que esteu aquí, s'ha d'explicar, hi ha  molts elements que no podràs modificar, 
però en especialment, en l'àmbit d'inversions que segurament el que pot tocar més, també l'àmbit 
d'inversions i són més complexe, perquè segurament és el més vinculat al PAM que vostès han 
presentat i que tenen molt clar com a web, però creiem que pot ser interessant, i que pot ser 
interessant intentar obrir unes mirades diferents, intentar obrir una manera d'escoltar la ciutadania 
diferent, etcètera, presentar unes propostes que acaben, allò, amb paper mullat; bé, no passa res, dius 
però bé, tenim un problema perquè el que nosaltres volem és així poder debatre, i no diem que 
acabarem en la proposta, i segurament el grup municipal de la CUP, el del PDeCaT, de Ciutadans o el 
del PP, també presentaran, però pensem que pot ser interessant. 
Amb el Pla estratègic d'acció social, el mateix, fem una petició, jo no entraré en el tema perquè crec 
que no val la pena, però crec que qualsevol que segueixi una miqueta aquest Ple, no és la cosa més 
divertida del món, seguir uns plens, però veurà, home, si s'arriben a compromisos i a compromisos 
més o menys temporalitzats, intentem aplicar-los, perquè si no dóna la sensació que el que  fem a 
vegades amb els nens petits, sí, sí, sí però bé. Home si arribem a un compromís i amb compromís 
temporalitzat, intentem aplicar-lo, no hi ha manera, no passa res, ara estem en un altre cop en la fase 
de s'està redactant en la fase inicial, es clar, després de dos anys, dius, bé, si no m'ha arribat a més 
enllà de s'està redactant en la fase inicial... sap greu, potser lícit i legítim, però sap greu. Però  és clar, 
en algun moment que surt el tema, ens dóna aquella sensació de que a la millor no estem parlant del 
mateix, i el que fem és entrar una proposta metodològica molt concreta, que és oberta, que són ganes 
de dir: Ei, que la passem al Govern, però si no em falla la memòria em corregireu, també la passem 
als altres grups municipals, pensem que pot ser un element interessant, esperes resposta, no te la 
donen i llavors l'acompanya Maynou, en un moment ho situa, diu: és que no aneu a les Comissions 
Informatives; ara  explicaré com funciona la Comissió informativa, perquè crec que la majoria de gent, 
hi ha molta gent que no sap com existeix. Una Comissió informativa, habitualment, com a mínim les 
que jo conec, han de durar entre deu i quinze minuts,  i és "pim pam", després tu pots treure temes a 
debat i es poden debatre. Hi ha Comissions informatives sense horaris , fins i tot vam fer petició, doncs 
ens és complicat fer-ho els regidors que no estem al Govern, que no tenim la dedicació concreta de la 
nostra vida al Govern municipal, van fer aquesta petició, no es podia canviar, no pel Govern sinó 
també per altres grups municipals,  no passa res, però llavors no ho portem tot, "és que no aneu a 
aquesta Comissió informativa" nosaltres quan vam entrar la proposta metodològica l'hem portat al 
registre, jo crec que no costa res parlar-lo, però bé, estem en aquesta realitat.
L'altra realitat tarificació social, doncs portem també, si el que plantegem, és debatre, és veure-ho, és 
que entre tots plegats per que tots formem part d'aquest consistori, el millor ens podem plantejar que 
hi ha coses que es poden canviar si  no anem en visions tancades de bon principi, però no hi ha 
manera, és clar, és aquí quan dius, tenim un problema de comunicació, perquè pensem que ho hem 
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intentat explicar de moltes maneres que, fins i tot són d'aquells que entren a registre seves les seves 
propostes, la metodologia concreta del que plantegen i que si se'ns respon i ens diu: no estem d'acord 
amb això ho fem una reunió, no tindrem cap problema, però no hi ha manera, no hi ha manera, per 
què? Perquè juguem aquest punt de, obrim aquestes coses però polítiques d'èxit, continuisme, ciutat a 
mida de les persones, bé, doncs igual no tenen tanta voluntat de mirar si cal canviar alguna cosa. Per 
nosaltres sí, per nosaltres sí, i per això fem aquesta,o si no al final el que acabo pensant és que estem 
fent una estratègia molt, d'allò molt maquiavèl·lica, que és, una proposta vam començar al mandat 
presentant aquestes tres propostes acabarem arribant a l'acord al darrer any, perquè allà hem arribat, 
a la millor és això. 
Nosaltres no anem amb postures tancades, però el que sí que ens agradaria és que quan arribem a 
certs acords i amb unes temporalitzacions concretes, intentar mantenir-les i intentar donar aquesta 
resposta, perquè  si no tens la sensació de que al final, quan arribes aquests petits acords els acabes 
traient favor, perquè si dius si  la temporalització del Pla estratègic d'acció social, que hem parlat més 
d'un cop, que més d'una: ei vindrà.... ara estem en fase inicial de redacció doncs dius: companys i 
companyes no sé si arribarem a molts acords. 
Crec que val la pena, crec que a la millor tenim un problema de comunicació, i els problemes de 
comunicació poden ser per les dues parts,no ho nego, però crec i que estic segur que vostès també ho 
comparteixen, que a vegades, pensar que no tot es fa bé, i no tot es fa perfecte i que generar debat en 
un consistori pot ser maneres de que tots  ens il·luminem i escoltant altres arguments arribem a punts, 
crec que és interessant, jo trobo a faltar això, perquè segurament som el grup que no enfoca els 
debats de pressupostos i els debats d'ordenances amb propostes d'aquestes molt petites, tenim les 
nostres propostes les situem, són conegudes, però no plantegem el debat entorn de petites 
proposta,allò molt concretes, dius que puguem explicar: mireu aquesta inversió s'ha aconseguit per 
via d'Esquerra, pensem que hi ha un debat més de fons que és més interessant, i és el que trobem a 
faltar, creiem que ho havíem de dir. Moltes gràcies.

 Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT sí?, senyor Sastre: 

Senyor Sastre:  Sí,Molt breument. Civisme, era civisme era la paraula que no entenia abans, i deia 
que les Ordenances Fiscals poden ser un al·licient també per fomentar el civisme . 
Hi ha un tema que a mí em té, no sé com com dir-ho, però no ens acabem de sortir, sempre intentem  
fer alguna proposta que vagi en la línia de  lligar dos aspectes, un, la recollida de residus, que és, 
doncs, al final el que s'acaba general, per exemple, les parades del mercat i això lligar-ho amb que, 
per exemple, d'alguna manera puguem, i això ara penso en veu alta, perquè ja dic que no hem estat 
capaços de formular la proposta, que puguem lligar la taxa o el preu que paguen  aquestes parades 
amb la quantitat de residus que generen que és una manera, doncs, també de fomentar aquest 
civisme que jo els deia abans, o fins i tot també aquestes persones  que fan ús i això sí que n'hem 
parlat a l'any passat, que fan ús de la de la deixalleria, que ens fan servir doncs la recollida selectiva, 
de veure com se'ls pot d'alguna manera premiar o recompensar  per tal de que la feina que fan, no és 
una feina, és el seu deure ciutadà, a més a més, reverteixi positivament a la ciutat, i això també és una 
cosa que també poden fer les ordenances Fiscals.
Tres punts  molt breus: El tema de les escales mecàniques, això doncs, no entraré, doncs, a valorar 
com ho qualificava la portaveu de la CUP. Jo sí que vull posar un parell, com a mínim de incògnites o 
interrogants sobre aquestes escales. La primera, és que ens agradaria, evidentment, ja hi estarem a 
l'aguait de veure aquest projecte com s'acaba concretant, primer, és a dir, quin impacte tindrà a nivell, 
deixi'm-ho així paisatgístic, com quedarà integrat això en el territori i, segon quina sostenibilitat 
energètica tindrà aquest projecte, al final unes escales mecàniques tenen un consum energètic, i ens 
agradaria que també pogués ser una oportunitat per trobar alguna manera de què això no tingués 
aquest impacte, ja dic que no entraré, doncs,que no entraré, doncs, suposo, evidentment, que la gent 
que viu a la Font Verda doncs hi veu una necessitat, malgrat això, em plantejo o pensem si no hi ha 
elements més imprescindibles a Granollers en el moment el que estem, més enllà de les escales 
mecàniques, poso coma  a dos interrogants. 
Hi ha un tema que no ha sortit que és sobre una de les propostes que fèiem nosaltres, que és d'un Pla 
estratègic de comerç que lliga  una cosa que proposava Ciutadans, que és crear la marca Granollers o 
logotip d'alguna manera, en tot cas que tinguem una imatge de projecció exterior més potent. Aquí ens 
diuen que Granollers Mercat preveu fer un estudi sobre el comerç de Granollers , doncs, en aquest cas 
hi estarem també  a l'aguait perquè ens interessa i pensem que estem en un moment que val la pena 
repensar el comerç, no simplement com a comerç sinó amb tot allò que se'n deriva i entre les 
polítiques que com a ciutat podem dur a terme per tal de dinamitzar-lo amb tota la seva dimensió.
Respecte el tema dels valors cadastrals que feia referència la senyora Oliver també, aquests sentit 
nosaltres també li hem proposat alguna vegada. Nosaltres  no volem que la gent pagui més IBI  
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linealment, però sí que és veritat, i això no és una cosa que la digui jo que  penso que no podem 
obviar el fet de què haurem d'anar d'una manera o altra, ho estem fent a través, doncs, d'uns 
increments lineals cada x temps, potser algun dia sí que hem de fer una ponència de valors cadastrals 
i revisar-los i, després, en funció, doncs, com quedi la cosa  llavor sí aplicar una sèrie de 
bonificacions, una sèrie doncs...ja sé que després em traurà la Llei sectorial si li dic  el que li haig, 
però una mena de tarificació social que, evidentment, no és el mateix però de forma que sigui més  
progressiu i equitatiu a l'aplicació d'aquest impost.
I, per últim, el senyor Moya del PP, em deia que no vinculi  ultradreta amb conservadorisme, de fet, ja 
li demanaria quasi bé l'Enric Bartel que tiri enrere la cinta, però jo crec haver recordat que, he dit, 
gairebé literalment: no es pot vincular conservadorisme amb ultradreta, és a dir, que el que volia dir 
quan deia conservador no volia dir que fossin vostès, de  dreta o d'ultradreta, tot i que la paraula, bé, 
les paraules tenen el significat que tenen i, precisament, la paraula ultradreta avui dia, aquests últims 
dies, setmanes està empastifant els nostres carrers i reivindicacions tan legítimes com, per exemple, 
la que es va dur a terme ahir  a Barcelona, i tot i això, i deixi'm també afegir una altra cosa, vostè 
parlava d'aquestes polítiques econòmiques de la Generalitat que haurien de ser revisades; "goiti", 
tenen una oportunitat perquè han entrat vostès en tromba amb l'aplicació de l'article 155 a les nostres 
institucions d'autogovern, té, vostè, un mes i mig, una miqueta més, per dir-li, precisament, als que ara 
són, representa, consellers de la Generalitat, que són els ministres del Partit Popular, que subsanin 
aquestes maldats que està practicant la Generalitat amb els ajuntaments.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Terrades tenim la doble condició de portaveu i de Ponent. Endavant:

Senyor Terrades: Gràcies. Gairebé, en tot cas, molt ràpidament. 
La barana del pont del carrer Ponent que em demanava el Senyor Moya, m'explica el regidor d'obres i 
projectes que en aquests moments ja s'està fent el projecte, que la impressió que es va comentar, fins 
i tot, a la informativa de l'Àrea Territorial, però bé, en tot cas, s'està fent perquè és cert que cal fer un 
manteniment de les baranes de d'aquest pont. 
Dit això, miri senyora Oliver, jo no aspiro a arribar al seu nivell intel·lectual en té molt, més que jo, ho 
mostra cada Ple en les seves intervencions, i no hi vegi en la meva primera intervenció cap intenció 
de gènere com vostè ha dit, només li estava dient amb la seva feina de regidora o regidor, tant me fa, 
que el que havia d'haver fet em compte  de venir a explicar-nos el seu programa, respecte el tema de 
la seva política fiscal i pressupostària, és haver-se mirat les propostes que fa el Govern de la ciutat, 
perquè si se les hagués mirat algunes de les coses que ha dit o de les afirmacions que ha dit no les 
hagués fet, hagués pogut fer unes altres, però no aquestes que ha fet. 
I, a més a més, de bromes en el Pressupost ja tenim  una certa coneixença el que portem de mandat, 
aquest regidor poques, i el seu equip tècnic, encara menys. Ho saben els regidors dels grups que no 
formen part del Govern i ho saben perfectament, els regidors i regidores de Govern i l'alcalde de la 
ciutat. Al Pressupost poques bromes. 
Aquest Ajuntament en una Moció va aprovar, no era una Moció que presentés el grup socialista, el 
grup de Govern, li va donar suport, vam quedar que cap treballador públic, al servei de l'administració, 
havia de cobrar menys de mil euros, doncs bé, si es repassés les noves  bases de contractació quan 
es fan contractes no propis de l'Ajuntament sinó, que es contracta algun servei extern, aquest és un 
tema que s'introdueix per tal  de garantir aquells acords.
És veritat, els vehicles nets, els vehicles elèctrics són més cars que els normals. Nosaltres fem les 
bonificacions o les subvencions que podem fer, de fet, tenint en un si i en un altre, eh, avançant-me en 
el debat de Liquidació i en el debat d'aplicació de romanents. 
Fruit del Pla de mobilitat, que s'està treballant, el nou Pla de mobilitat i la derivada de la mobilitat 
sostenible, hi havia una de les idees força que era, doncs, subvencionar des de l'Ajuntament en 
aquelles comunitats de veïns sobretot en edificis antics que no incorporen la possibilitat de tenir 
endolls per tal de que això es pugui posar. Ara a qui li correspon fer les polítiques d'ajuda o de 
subvenció en aquests nous vehicles és a l'Administració de l'Estat i el Govern de la Generalitat, que té 
en les figures  impositives per fer-ho, i es pot fer de diverses maneres, o pujant el preu dels carburants 
o els impostos dels carburants, que és un impost ecològic, destinar-ho a la renovació de la flota, de la 
renovació de la flota privada, donar exemple des de les administracions públiques per renovar la flota 
de vehicles nets, perquè sí hi ha més vehicles nets circulant pels carrers i les carreteres dels nostres 
pobles i  del nostre país, doncs, hi haurà una tendència també a la baixada de preus. L'any passat el 
Govern de la Generalitat va renovar 964 vehicles nous, sap quants n'hi havien d'elèctrics? tres, sap 
quants n'hi havien d'híbrids? zero. Qui ha de donar exemple són les administracions, nosaltres amb la 
poca renovació de flota que fem a l'Ajuntament de Granollers intentem introduir aquests nou concepte 
de de vehicles.
I miri, les obres, els projectes de les obres de l'Ajuntament de Granollers, sobretot les d'obra pública 
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són projectes, deixi-m'ho definir així, híper austers, híper austers, que fan que, bàsicament, renovació 
de serveis, d'allò que no es veu i que a vegades és el que complica la vida normal de la  ciutat, 
renovació serveis i millora de l'accessibilitat, aquests són els projectes  que fa l'Ajuntament de 
Granollers.
Senyor El Homrani, potser sí que és un problema de comunicació que no ens acabem  d'entendre. 
Miri, aquest regidor el que fa és fixar, a criteris pressupostaris de despesa, i li asseguro que quan, em 
sembla que l'altra dia ho comentàvem amb el regidor Josep Maria  Noguera del PDeCAT, quan 
analitzàvem com es confecciona el Pressupost, el que fan els serveis de l'Àrea de d'Economia de 
l'Ajuntament és agafar els tres exercicis anteriors i analitzar, cèntim d'euro per cèntim d'euro, com 
s'han executat cada un dels programes, per veure si en algun lloc falten diners o en algun lloc hem de 
cridar el responsable tècnic i el regidor, regidora corresponent per dir-li, home, allà no estàs executant 
els programes i potser que modifiquem  els criteris i , per tant, un cop fixat les prioritats pressupostàries 
els eixos i, per tant, els programes, un cert esforç de plantejar els temes a les Comissions Informatives  
corresponents jo crec que estaria, bé, i a mi em sap greu els horaris, però els horaris de les 
Comissions Informatives d'aquest Ajuntament s'han fixat e base, no les necessitats dels regidors i 
regidores de Govern, en funció de les necessitats de regidors de la resta de grups, el que passa que a 
vegades conciliar això té una certa complicació, però bé, intentarem, intentarem millorar el tema 
aquest que vostè planteja. 
I miri no és cap actitud maquiavèl·lica que vostè m'està plantejant, perquè a mi m'agradaria tenir 
tancats tots aquests temes i no sóc el titular d'aquestes àrees, en el de pressupostos participatius, sí, 
l'altra no, no a l'últim any de mandat com vostè comprendrà que és on podem tenir diferències 
respecte  si el que nosaltres proposem i el que proposa o vostès proposen és adequat o no, per a mí 
els temps de les contractacions i els  terminis van com van .
Senyor Àlex Sastre: Es crea un nou servei, li deia  a l'inici de la meva intervenció que, justament, el 
que  intenta és fer una prevenció del conflicte, una promoció del civisme, busca la coresponsabilitat 
dels veïns i les entitats,com no pot ser d'altra manera. 
Del projecte que vostè en parlava, el de les escales mecàniques de la Font Verda, com qualsevol 
projecte, quan estigui l'avant projecte redactat se'n parlarà, s'exposarà, a la informativa de l'Àrea 
Territorial. Jo no sé si és imprescindible, bé, si que ho, no sé si ho és per vostè, avui semblava que no, 
si repassem  l'acta del Ple de pressupostos del darrer any, del 2016, si se la repassa veurà que, 
justament ens criticava en el Govern de la ciutat no haver incorporat en els pressupostos d'inversions 
les escales mecàniques de la Font Verda, deia  que  no complien part del nostre programa electoral.
I, finalment, amb el tema de la tarifació social o de les escoles bressol, vostès saben quin ha estat la 
posició del grup  municipal socialista, del grup de de Govern, respecte aquest tema. Nosaltres creiem 
que els serveis municipals han de ser serveis públics d'accés universal per a tots els ciutadans i 
ciutadanes de Granollers,  per a tots els contribuents de Granollers, sigui quina sigui la seva capacitat 
econòmica, per què? Perquè tothom paga impostos i, per tant, els serveis públics han de ser de 
caràcter universal des del nostre punt de vista.
I respecte, i després per garantir, perquè tots els serveis tenen un cos, per garantir que tots els 
ciutadans tenen dret, primer a accedir-hi, que això està reconegut per nosaltres, però tenen la 
capacitat econòmica per poder-hi accedir, si el seu nivell de renda és un nivell que per les causes que 
siguin no pot accedir el preu fixat, hi ha una política de subvencions clara, en funció d'uns determinats 
criteris de renda, per tal de donar recolzament econòmic en aquestes persones. 
Del que estàvem parlant i que avui ha suscitat alguna part del debat i, amb això acabaré alcalde, que 
és el de les escoles bressol, quan es va  implementar un creixement de les places públiques d'escoles 
bressol a Granollers, es va fer, ja se que és repetitiu i a vegades pesat i que algú no li agrada 
escoltar-ho, però és així,  en base a uns acords amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
deia, el que deia que tots vostès ho saben. El cost es repartirà a terços, un terç el Govern de 
l'Ajuntament corresponent aquest cas el de Granollers, un terç del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i un terç les famílies. Miri, des de l'any 2011 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
anat retallant aquesta aportació fins a situar-la en els darrers anys a zero, zero euros. Nosaltres el que 
no hem fet ha sigut incrementar el terç a les famílies, en aquests moments el cost de manteniment de 
les places d'escola bressol a Granollers, un 60%, un 59%, per ser exactes, va a càrrec de l'Ajuntament 
de Granollers, un 7,3%, 7,5% a càrrec de la Diputació de Barcelona que, per cert, això és el que ens 
explica el conseller, consellera de torn d'educació dient: “No, no,  sí és clar, la Diputació ja paga”. “

Sí, però miri els recursos que porta la Diputació els treu d'altres programes municipals que se'n 
podrien gaudir els Ajuntaments”.
El cost mensual a les  escoles bressol de Granollers són cent 167 euros mensuals. Nosaltres pensem 
i així ho defensem que aquest  cost ha de ser, que correspon aproximadament al terç que haurien de 
pagar les famílies, no podem, no creiem que s'hagi de modificar, per cert les persones més benestants 
paguen aquests 167 euros per onze mesos, que és el que dura el curs escolar i en base al nivell de 
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renda de les necessitats de les famílies que porten els seus infants a la escoles bressol, hi ha un 
seguit, que també està baremat, un seguit d'ajuts, en aquests moments un 32% dels alumnes, dels 
213 alumnes, d'infants que tenen plaça a les escoles bressol municipal, un 32%, que si aquí 
suméssim algunes beques que uns ajuts que no passen pel servei d'educació, sinó que passen per 
serveis socials, estaríem parlant pràcticament d'un 38 un 40%, són famílies que tenen algun tipus 
d'ajut,  algunes un 50%, altres un 60%, altres un 10% i moltes, moltes un 100%  de bonificació en 
funció de la seva renda perquè, l'accés, torno a repetir a les escoles bressol com a tots els serveis 
municipals són universals per tots els ciutadans  de Granollers .
I acabo ara sí, jo segueixo insistint que aquests són uns pressupostos de cohesió social i uns 
pressupostos d'innovació, modernització per ajudar a l'economia de la nostra ciutat.  

Alcalde: Moltes gràcies. Deixeu-me, permeti'm una breu reflexió complementària. Coincideixo, 
òbviament, amb el que diu el regidor d'Hisenda. Són uns bons Pressupostos, crec que la ciutat ha de 
percebre que avui aprova uns bons pressupostos, per segona vegada consecutiva, el Pressupost creix 
fruit d'un impuls, d'una certa millora de l'activitat econòmica, millora insuficient, millora insuficient, però 
en tot cas, sí que els pressupostos denoten aquesta activitat econòmica addicional que hem pogut 
viure els darrers dos anys, però, la crisi ha estat molt dura i ha deixat unes escletxes molt fortes, ha 
deixat cicatrius molt fortes. 
Miri, en aquests moments tenim 3686 aturats i aturades, certament, són 2500 menys aturats i aturades 
dels que teníem en el pic més alt de la crisi, però ja fa molts mesos que ens hem instal·lat, un pèl per 
sota dels 4000 aturats i aturades, però que aquesta xifra oscil·la, desenes amunt desenes avall però al 
voltant d'aquests 3700 aturats i aturades. Per això és bo, que el Pla de xoc hagi passat, a ser ja una 
política estructural perquè creiem que aquest número d'aturats forma part de l'estructura, 
dissortadament, número molt elevat, molt nítid d'aturats al voltant d'aquests 3700, 3600, 3800 
persones i, per tant, calia incorporar d'una manera definitiva, si això és una situació estructural, aquest 
1.500.000 d'euros del Pla de xoc a les estructures pressupostàries, per tant, tenim un Pressupost que 
augmenta d'entrada ja d'una manera permanent, aquest 1.500 d'euros en matèria social, aquesta seria 
una de les grans característiques que senyalava el regidor d 'Hisenda. 
El creixement de la despesa social és molt important, i deixeu-me insistir en dos temes, habitatge, un 
esforç molt important, molt important, per tal d'avançar en noves partides d'habitatge. I amb un tema 
que potser alguns no segueixen tant, però que per altres, per a mí, per exemple, és crucial, l'increment 
de la feina d'atenció domiciliària, aquí hi ha un increment pressupostari molt important.
Podríem anar detallant una munió de partides vinculades a l'atenció social que han crescut. 
Creixement de la despesa social, un tema clau en aquestes polítiques de cohesió, aquestes polítiques 
per treballar per un ciutat que no deixi ningú enrere. 
Un esforç extraordinari per augmentar l'esforç de manteniment a la ciutat. Créixer en neteja, hem 
pogut veure els darrers dies una part d'una operació que anirà seguint els propers mesos, que és la 
dels nous contenidors, l'hem viscuda, és molt visual, crec que explica que hi ha un esforç important 
per  augmentar els estàndards de neteja i, òbviament també, els de la recollida selectiva. 
I un esforç d'aquests que llueix poc, però que és essencial, un esforç molt elevat en matèria 
clavegueram, cal renovar el clavegueram, per exemple, del grup Primer de maig, imprescindible. 
Però hi ha altres actuacions, i per això, aquest esforç inversor i de manteniment que el Jordi Terrades 
quantificava. I alhora, l'esforç del manteniment del paviment de la ciutat, amb actuacions importants, 
com per exemple, la de la Font del Radium, és un dels polígons industrials que ens toca reformar, hem 
fet ja tot una sèrie d'accions estratègiques importants en polígons industrials, que han millorat 
substancialment, toca la Font del Radium en aquesta munió de paviments que hem d'anar millorant. 
Esforç per la mobilitat sostenible, més bus, més freqüència de la línia 1, un nou autobús híbrid, 
increment del cotxe elèctric, no mirem-ho en el curt termini, mirem-ho en el mig termini, el cotxe 
elèctric és una part essencial del futur. Programes d'ampliació de voreres per tal de facilitar la mobilitat  
a peu i la consolidació de l'aparcament del barri Congost, just darrera del pavelló Congost, un espai 
que dignificarà un aparcament que li fa falta en l'àmbit dintre d'aquesta zona que és propietat 
municipal. Per tant, aposta per la mobilitat sostenible per al desplaçament a peu i pels vehicles que 
emetin o que facin poques emissions de gasos. 
Nous i millors equipaments, tenim una bona xarxa d'equipaments, però falten algunes coses. Fa falta 
un camp de futbol i el camp de futbol de Palau el tirem endavant, sabem que comptarem amb 
l'oposició de la CUP, però el camp de futbol de Palau i els camps de futbol en definitiva, hi va molta, 
molta, molta gent; i els camps de futbol és un espai també d'educació, també de cohesió, també de fer 
créixer persones al voltant d'una pilota de futbol, els clubs de futbol són també escoles, una part de les 
nostres escoles. I alhora, seguirem potenciant Roca Umbert, clar que sí, és un dels motors de la 
nostra proposta cultural, pensada no tant per veure sinó per fer. Roca Umbert és un espai de creació i 
amb un munt de propostes, un munt de propostes escèniques, culturals, artístiques, d'arts plàstiques, 
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arts visuals, la música, que neixen a Roca Umbert, i cal tenir-les cada dia en millors condicions, 
perquè és un motor que alimenta només la ciutat sinó també la comarca, jo diria que molt més enllà de 
la comarca.
I acabo amb això, un pressupost inversor, inclús en els moments més difícils no hem deixat d'invertir, 
per dos motius, per seguir transformant la ciutat, imprescindible, però alhora també, perquè entenem 
que invertir és generar activitat econòmica per tal de lluitar contra la crisi i contra l'atur. Les empreses 
que guanyen els concursos contracten a persones, i òbviament, fan moure també i dinamitzen 
l'economia, pràcticament 9.000.000 d'euros d'inversió, que ens assembla que millora la ciutat i 
generen aquest espai de dinamització econòmica també imprescindible. I tot això fet amb un diàleg 
intens amb la ciutadania, cap d'aquestes propostes ens les traiem de la màniga, en parlem amb 
vostès, a vegades ens posen d'acord i a vegades no, a vegades en parlem prou i a vegades potser no 
i a vegades potser, senyor El Homrani, hi ha problemes en la comunicació, clar que sí. 
Som un Govern que, per suposat, té molts defectes, com tots els governs, però deixem una part 
important del nostre temps, hi deixem la pell, amb el diàleg, amb la ciutadania, no ho dubtin, ho farem 
d'una manera o farem d'una altra, però la majoria d'accions que està en aquest Pressupost sorgeixen 
d'un diàleg permanent d'aquest Govern amb la ciutadania perquè ens agrada governar amb la gent, 
creiem que l'únic camí és governar amb la gent i creiem que el Pressupost reflexa aquest diàleg 
permanent amb la ciutadania.

En tot cas, és l'hora de la votació, Recordem que hi ha tres punts, tres apartats

8888).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A LAPROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A LAPROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A LAPROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2018201820182018

L'Alcaldia-Presidència, d'acord amb allò previst en l'article 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 18 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, ha 
format el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2018, que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, que va tenir lloc el 24 
d'octubre de 2017.

D'acord amb el que preveu l'article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004, el Pressupost general de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2018 està integrat per:
- El pressupost de la mateixa Entitat
- El pressupost de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers
- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat
- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal:

- Granollers Escena, SL
- Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL
- Granollers Promocions, SA

D'acord amb el que preveu l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, els consorcis han de formar part dels pressupostos de l'Administració Pública d'adscripció. Els 
consorcis actualment adscrits a l 'Ajuntament de Granollers són:

- Consorci Teledigital Granollers
- Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero

No consta l'aprovació del pressupost per part dels dos ens adscrits. Un cop siguin aprovats els 
respectius pressupostos, seran inclosos com a documentació complementària del Pressupost general 
de l'Ajuntament.

El Pressupost General que es porta a aprovació presenta lleugeres modificacions respecte al 
dictaminat en el sentit expressat pel Regidor delegat en nota explicativa de 30 d'octubre de 2017. 
Aquests canvis són recollits en el present acord.

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



259

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar inicialment, d'acord amb l'article 168.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost 
General per a l'exercici 2018, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament, de l'organisme autònom 
local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'
Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat,  i de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL i Granollers Promocions SA, el 
resum dels quals, a nivell individual i consolidat, per capítols pressupostaris i expressats en euros és 
el següent:

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 26.712.000,00
Capítol 2 Impostos indirectes   750.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 16.723.080,00*
Capítol 4 Transferències corrents 29.288.741,77*
Capítol 5 Ingressos patrimonials 996.391,98*
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 1.980.000,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 7.208.500,00
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 83.872.96383.872.96383.872.96383.872.963 ,,,,75757575

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 35.986.969,55
Capítol 2 Compra de béns corrents  25.388.905,69
Capítol 3 Interessos 933.478,83
Capítol 4 Transferències corrents 5.412.670,00*
Capítol 5 Fons de contingència 1.230.000,00
Capítol 6 Inversions reals 9.200.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 90.000,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 5.455.716,55
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 83.811.99083.811.99083.811.99083.811.990 ,,,,62626262

* deduïdes aportacions internes

PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 26.712.000,00
Capítol 2 Impostos indirectes   750.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 15.488.300,00
Capítol 4 Transferències corrents 28.311.524,14
Capítol 5 Ingressos patrimonials 577.740,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 1.980.000,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 7.208.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 81.240.56481.240.56481.240.56481.240.564 ,,,,14141414

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 33.206.541,44
Capítol 2 Compra de béns corrents 21.812.466,00
Capítol 3 Interessos 842.378,83
Capítol 4 Transferències corrents 9.445.240,98
Capítol 5 Fons de contingència 1.230.000,00
Capítol 6 Inversions reals 9.198.500,00
Capítol 7 Transferències de capital 90.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 5.302.936,89
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TOTALTOTALTOTALTOTAL    81.240.56481.240.56481.240.56481.240.564 ,,,,14141414

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 116.010,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.166.755,98
Capítol 5 Ingressos patrimonials 10,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.284.5251.284.5251.284.5251.284.525,,,,98989898

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 570.245,98
Capítol 2 Compra de béns corrents 709.530,00
Capítol 4 Transferències corrents 3.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.284.5251.284.5251.284.5251.284.525,,,,98989898

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA ,,,,    SLSLSLSL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 649.750,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.211.548,23
Capítol 5 Ingressos patrimonials  150,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.861.4481.861.4481.861.4481.861.448,,,,23232323

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 490.651,44
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.249.700,00
Capítol 3 Interessos 800,00
Capítol 4 Transferències corrents 118.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.859.1511.859.1511.859.1511.859.151,,,,44444444

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MPALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MPALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MPALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MPAL ....    ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTSROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS ,,,,    SLSLSLSL    

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 34.552,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.325.055,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 288.641,54
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.648.2481.648.2481.648.2481.648.248,,,,54545454

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 524.676,91
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.120.771,63
Capítol 3 Interessos 1.300,00
Capítol 6 Inversions reals 1.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.648.2481.648.2481.648.2481.648.248,,,,54545454

ESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE L ''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 120.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.324.805,40
Capítol 5 Ingressos patrimonials 18.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.462.8051.462.8051.462.8051.462.805,,,,40404040

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
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Capítol 1 Remuneracions de personal 788.353,78
Capítol 2 Compra de béns corrents 651.451,62
Capítol 4 Transferències corrents 23.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.462.8051.462.8051.462.8051.462.805,,,,40404040

ESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LA     SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SASASASA

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 1.094.600,00
Capítol 4 Transferències corrents 125.624,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 256.641,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.476.8651.476.8651.476.8651.476.865,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 406.500,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 769.909,00
Capítol 3 Interessos 89.000,00
Capítol 9 Variació passius financers 152.779,66
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.418.1881.418.1881.418.1881.418.188,,,,66666666

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar les bases d'execució del Pressupost General per a l 'exercici 2018.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del 
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients 
davant del Ple de l'Ajuntament. 

QUARTQUARTQUARTQUART.... En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

S'aprova per majoria absoluta amb 16 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13), C'S (2) i 
PP (1) i  3 abstencions del Grup Municipal del PDeCAT (3), i 5 vots en contra dels Grups Municipals 
d'ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2)
 

9999).-).-).-).-APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEAPROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEAPROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEAPROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIUDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIUDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIUDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU    
""""PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS""""    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ENTITAT PÚBLICAENTITAT PÚBLICAENTITAT PÚBLICAENTITAT PÚBLICA    
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL     """"GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT """"    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2018201820182018

Elaborada la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes autònoms, la 
qual incorpora les modificacions de places existents, distribuïdes pel que fa a funcionaris per cossos, 
escales, subescales i categories, així com també de tot el personal laboral i eventual, alhora que es 
relaciona el nombre de places en situació de vacant i el grup a què pertanyen, d'acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés.

La plantilla i la relació de llocs de treball ha estat negociada en el si de la mesa negociadora del dia 6 
d'octubre de 2017 i s'adjunta còpia de l'acta  a aquest  expedient.

Vist l'informe emès per la Cap del servei de Recursos Humans.

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

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  i els articles 126 i 
127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, determinen que les Corporacions locals aprovaran anualment en ocasió del 
pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs de treball degudament classificats, 
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reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, d'acord amb els principis informadors per a 
l'elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva aprovació que contenen els 
esmentats articles.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2018, segons document annex.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu 
organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública 
empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2018, segons document annex.

TercerTercerTercerTercer. Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya

QuartQuartQuartQuart....    Publicar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes 
autònoms  i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  .... 

S'aprova per majoria absoluta amb 16 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13), C'S (2) i 
PP (1) i 6 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT (3),ERC-AG-AM (3) i 2 vots en contra del 
Grup Municipal de CpG-CUP-PA (2)

 

10101010).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A    
LLLL''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2018201820182018

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril 
(LRBRL) regula el procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances locals . 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació .

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats, i les dates de la nova aprovació i del començament de la seva 
aplicació.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans .

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals  
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment .
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Vista la memòria econòmico financera elaborada pel servei de planificació econòmica i control 
pressupostari, a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals: 
"...els acords d'establiment de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic, o per tal de finançar total o parcialment els nous serveis, haurien d'adoptar-se  a la vista 
d'informes tècnics-econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o la previsible 
cobertura del cost d'aquells, respectivament..."    

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals , d'acord amb el contingut que es recull a l'Annex.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals dels IMPOSTOS, en els termes 
que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:

Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal 1.2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal 1.3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals de les TAXES que es citen a 
continuació, en els termes que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:

Ordenança fiscal 2.1 reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per  
l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per serveis urbanístics i d 'habitatge
Ordenança fiscal 2.5 reguladora de la taxa de cementiri municipal
Ordenança fiscal 2.14 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals 

i serveis escolars
Ordenança fiscal 2.19 reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis 

de sanitat preventiva

QuartQuartQuartQuart....    Exposar al públic els anteriors acords, durant trenta dies hàbils,  en el Butlletí Oficial de la 
Província, tauler d'edictes, així com també en un diari dels de més difusió de la província .

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades que  tinguin un interès directe o 
resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
perjudici d'haver de publicar al BOP i tauler d'edictes el text íntegre de les modificacions aprovades.   

S'aprova per majoria absoluta amb 16 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13), C'S (2) i 
PP (1) i 8 vots en contra  dels Grups Municipals del PDeCAT (3), ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2)

Alcalde:Passaríem al punt número onze que és  una modificació del Pressupost de l'Ajuntament de 
Granollers per suplements de crèdit, senyora secretària:
 

11111111).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEEXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEEXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEEXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE    
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LLLL''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per    suplement de crèdits    per un import de 149.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 32/2017.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 32/2017 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 149.000,00€, amb el detall següent:

      

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

Alcalde: Molt bé, en aquest apartat no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha demanada votació.

S'aprova per majoria absoluta amb 16 vots favorables del Grup Municipal del  PSC-CP (13), C'S (2) i 
PP (1) i 8 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT (3),ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2)

Alcalde: El punt dotze és donar compte de nomenaments i contractacions pel procediment de màxima 
urgència de treballadors per, en aquest cas, una escola municipal i un altre equipament. Endavant:

 
12121212).-).-).-).-DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PEL PROCEDIMENT DEDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PEL PROCEDIMENT DEDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PEL PROCEDIMENT DEDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PEL PROCEDIMENT DE    
MÀXIMA URGÈNCIA PREVISTOS A LMÀXIMA URGÈNCIA PREVISTOS A LMÀXIMA URGÈNCIA PREVISTOS A LMÀXIMA URGÈNCIA PREVISTOS A L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    291291291291    DEL DECRET LEGISLATIUDEL DECRET LEGISLATIUDEL DECRET LEGISLATIUDEL DECRET LEGISLATIU    2222////2003200320032003    DEDEDEDE    28282828    
DDDD''''ABRIL DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAABRIL DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAABRIL DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAABRIL DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA

L’Ajuntament de Granollers ha tingut darrerament la necessitat de proveir amb caràcter d’urgència 
diferents contractacions o nomenaments amb personal temporal per diferents perfils professionals 
dels quals o bé disposava de borsa de candidats i aquests han renunciat a la contractació oferta, o bé 
no es disposava de la mateixa borsa pel perfil requerit . 

Vist que no s’ha pogut seguir , per les causes anteriorment esmentades , el procediment establert als 
article 55 i 61 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i d’acord amb la 
regulació de l’article 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997 on s’estableix que excepcionalment, i per 
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causa apreciada per l’administració es podrà nomenar personal interí o contractar personal temporal 
directament sense necessitat de convocatòria pública. 

Atès que l’excepcionalitat i urgència d’aquest tipus de contractació està també prevista a l’article 291 
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .  

En data 9 d'agost de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia E - 5407/2017 relatiu a contractar a la 
senyora Elisenda Capdevila Soler com a vetlladora de l'Escola Municipal Salvador Llobet, amb 
contracte laboral temporal pel procediment de màxima urgència.

En data 4 de setembre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia E -5602/2017 de nomenament pel 
procediment de màxima urgència de la senyora Helena Varas Urra com a educadora d'eduació 
especial a l'Escola Municipal Salvador Llobet.

En data 2 d'octubre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia E - 6110/2017 relatiu a contractar a 
la senyora Josefa Gómez Rodríguez com a vetlladora de l'Escola Municipal Salvador Llobet, amb 
contracte laboral temporal pel procediment de màxima urgència

En data 4 d'octubre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia E - 6132/2017 de nomenament pel 
procediment de màxima urgència de la senyora Estela Peña Sanz com a auxiliar d 'infermeria.

Atès que en la part dispositiva de les esmentades resolucions s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia E-5407/2017 de 9 d'agost, relativa a contractar a la 
senyora Elisenda Capdevila SolerElisenda Capdevila SolerElisenda Capdevila SolerElisenda Capdevila Soler,,,, com a vetlladora de l'escola municipal Salvador Llobet pel 
procediment de màxima urgència.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia E-5603/2017 de 4 de setembre relativa a nomenar 
funcionària interina la senyora Helena Varas UrraHelena Varas UrraHelena Varas UrraHelena Varas Urra ,,,, com a educadora d'educació especial per substituir 
la reducció de jornada de la senyora Anahí Melero pel procediment de màxima urgència .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia E-6110/2017 de 2 d'octubre relativa a contractar la 
senyora Josefa Gómez RodríguezJosefa Gómez RodríguezJosefa Gómez RodríguezJosefa Gómez Rodríguez, com a vetlladora de l'escola municipal Salvador Llobet pel 
procediment de màxima urgència.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia E-6132/2017 de 4 d'octubre relativa a nomenar 
funcionària interina a la senyora Estela Peña SanzEstela Peña SanzEstela Peña SanzEstela Peña Sanz,,,,    com auxiliar d'infermeria pel procediment de 
màxima urgència fins la finalització de la incapacitat temporal de la Sra . Montserrat Ribas. 

Alcalde: Moltes gràcies. És donar compte, per tant, aquí no hi haurà votació, i ningú ha demanat 
intervenir.

L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement

Alcalde: Passem al darrer punt de l'ordre del dia en el que prendrem coneixement de la renúncia de la 
senyora Sílvia Rodríguez. Endavant:

13131313).-).-).-).-PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE LA SENYORA SILVIAPRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE LA SENYORA SILVIAPRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE LA SENYORA SILVIAPRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE LA SENYORA SILVIA    
RODRIGUEZ LÓPEZ AL CÀRREC DE REGIDORA DE LRODRIGUEZ LÓPEZ AL CÀRREC DE REGIDORA DE LRODRIGUEZ LÓPEZ AL CÀRREC DE REGIDORA DE LRODRIGUEZ LÓPEZ AL CÀRREC DE REGIDORA DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

La senyora  Silvia Rodriguez López ha presentat davant la Secretaria General de l'Ajuntament en data 
22 de setembre de 2017 un escrit mitjançant el qual expressa la seva renúncia al càrrec de regidora 
de l'Ajuntament de Granollers.
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Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

D'acord amb el que estableix l'article 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats 
Locals 2568/1986, de 28 de novembre.
I d''acord  amb l'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Regim Electoral General

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....        Prendre coneixement de la renúncia voluntària a la condició de regidora d'aquest 
ajuntament per part de la senyora Silvia Rodriguez López.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti la  credencial de la 
persona a qui correspongui per ordre numèric, inscrita en la llista de la candidatura Partit dels 
Socialistes de Catalunya Candidatura de progrès (PSC-CP), que va concórrer a les eleccions locals 
del 24 de maig de 2015, per tal que pugui prendre possessió del càrrec. 

Alcalde: La senyora Sílvia Rodríguez farà ús de la paraula. Endavant:

Senyora Rodríguez:  Gràcies alcalde: Bé, bona nit a tothom,
Avui deixo definitivament la regidoria d'aquest Ajuntament, i haig de dir que em sento molt afortunada 
d'haver viscut aquesta experiència.
El motiu de la meva marxa, com molts sabeu, és la incompatibilitat de la regidoria amb els meus plans 
de vida actuals, tant laborals com personals. Ha sigut una decisió difícil , però molt meditada.
No em vull allargar massa avui, però hi ha moltes persones a les que haig de donar les gràcies, i 
moltes que em deixaré en el tinter, i que totes elles són importants. 
Joventut i Cooperació són les dues regidories que he pogut conèixer a fons. He pogut treballar amb 
grans professionals dels quals valoro enormement la feina que fan. No els puc anomenar a tots, però 
agraeixo a tots ells que hagin confiat en mí, i que m'hagin assessorat i ajudat en tot moment. També 
agraeixo molt el tracte i l'esforç que fan cada dia per portar a terme projectes que sens dubte són 
pioners. Sens dubte ens seguirem veient, això segur.
En aquests mesos he pogut interactuar amb un gran nombre d’entitats, associacions, ciutadans i 
ciutadanes, als qui dono les gràcies amb majúscules pel tracte, per les converses i per haver arribat a 
fer moltes coses junts. Gràcies per parar-me pel carrer i per explicar-me els vostres neguits, espero 
que ho sigueu fent i pugueu seguir comptant amb mí pel que necessiteu.
Sens dubtes, si estic aquí avui es gràcies a una persona que està asseguda entre nosaltres, Albert, si 
estic aquí es gràcies a tu. Gràcies per ser el meu pare polític i el meu referent , pels consells, els cafès, 
el recolzament, i sobretot per haver confiat en mi des del primer moment. Estic al teu costat sempre.
Companys i companyes de l'equip de Govern. No us puc nomenar a tots, però sabeu que tinc paraules 
per a tots vosaltres. Ha sigut un plaer treballar amb vosaltres, veure tot el que feu per la ciutat i que 
moltes vegades des de fora passa desapercebut. Estimeu Granollers, i ho demostreu dia a dia. 
Gràcies per la feina que feu, i gràcies per cada moment que hem viscut.
Als membres de l'oposició també us dono les gràcies. Agraeixo l'ajuda i el companyerisme que en 
moltes ocasions heu mostrat. També agraeixo a alguns de vosaltres que m'heu ensenyat a coneixa'm 
a mi mateixa, i a descobrir els meus límits i valors . 
I com no, al nostre alcalde. "Mayo", t'agrairé sempre que confiessis en mi per formar part d'aquest 
equip, per poder donar la meva visió com a jove, com a treballadora i com a ciutadana. Gràcies també 
per tot el que aboques i dones a aquesta ciutat.
Per últim, no vull deixar de donar les gràcies a les persones que m'envolten. Als meus pares i al meu 
germà; la meva família; a la meva parella, els meus amics, gràcies  perquè  sempre heu estat allà. 
Què complicat això, eh,
No podria acabar sense dir que li desitjo molt d’èxit a la Gemma, a qui passo el testimoni i estic segura 
que entra amb la mateixa il·lusió amb la que vaig entrar jo fa uns mesos.
Junts, entre tots nosaltres, vosaltres i la resta de ciutadans seguirem caminant per Granollers . 
Moltes gràcies. 

Alcalde: No sé si hi ha algun grup que vulgui intervenir? sí? Endavant: 

Senyor Moya: Bé, ella dóna les gràcies a tothom i nosaltres també agrair-te a tu, l'esforç i el sacrifici 
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que tots els que ens dediquem a això sabem que porta, la família, el temps, agrair-te. Et vaig conèixer 
a les eleccions del 2015 al col·legi electoral, gaire bé sense saber que tu formaves part d'una llista i jo 
d'una altra, i amb això em quedo, com ens vam conèixer, com vam, de seguida, connectar, perquè 
penso que les persones fora d' aquesta sala connectem molt més que el que sembla que és aquí. Així 
que gràcies,  estic satisfet de que el dia que jo també prengui el pas com tu, avui de deixar això de tota 
la gent que m'ha portat això de ser regidor i de la política en general i conèixer gent com tu, ja fa que 
això sigui positiu. Així que moltes gràcies i et desitjo  molta sort en aquest nova etapa de la teva vida .

Alcalde: No sé si algú més vol parlar? 

Senyor Carmany: Donar-te les gràcies per la teva disponibilitat sempre cap els grups de l'oposició i 
felicitar-te per aquesta nova etapa, perquè entenc que, evidentment, és una decisió que costa però 
s'entén que és per a millor,  una etapa, entenc, que laboral i per tant donar-te, desitjar-te el millor i que 
sempre estarem aquí.

Senyora Oliver: Res, només dir, et volem desitjar la millor de les sorts possible en aquesta nova vida, 
Sílvia. 
Alcalde:algun altre grup? sí? 

Senyor Mur: Bé, en tot cas, pels que tenim una edat veure una noia com tu aquí, és com qui té una filla 
més, tens l'edat de les meves filles, en tot cas. Jo et veia això, com una noia molt jove, que en tot cas, 
volia dir, que tenies molta valentia d'enfrontat-te això que és la política, que té les seves parts 
positives, evidentment, que sí que les té, però que també té les seves parts dures com tu ja has pogut 
comprovar, per tant, gràcies pel que ens has donat a tots i, en tot cas, del teu equip, del teu grup 
municipal que segur que ho ha recollit bé, i això, que tots et desitgem que tinguis molta sort en el futur. 
Vinga.

Senyor Sastre: Sílvia, jo, en nom del grup també desitjar-te molta, molta sort en aquesta nova 
aventura. Agrair-te la feina que has fet com a regidora, veig l'emocionada que estàs i coneixent-me sé 
que ho passaré igual o pitjor el dia que em toqui fer el pas, però, en tot cas, sí que doncs agrair-te tota 
aquesta feina i totes aquestes hores de dedicació a la ciutat que, evidentment, des de la discrepància, 
però sabem el que és i, per tant, doncs, sempre és gratificant, complicat però realment el dia que fas 
aquest pas, costa, ha de costar, i això, desitjar-te moltíssima sort.

Alcalde: Tanco directament o algun company del grup vol ser el portaveus, no? Albert et toca.

Senyor Camps: No sé, també és difícil. Sílvia, ens vam conèixer, això fa uns anys. Ens vam conèixer 
treballant en projectes molt engrescadors que tenien com a objectiu millorar la nostra ciutat, i la veritat 
és que,  ho ha comentat en Pep Mur, veure una persona jove, implicada, avui en dia jo penso que és 
un regal per  a tots. Sento molt que ara ens hagis de deixar, però jo sé que estaràs  amb nosaltres, 
amb el projecte, amb la ciutat i en nom de tots segur que et desitgem tota la sort. Aquí has fet amics i 
que estarem sempre  amb tu i que  molta sort, i endavant.

Alcalde: En tot cas, em toca tancar a mí. Jo vull  expressar també un agraïment profund, perquè no és 
fàcil acceptar el repte que et vam proposar. Tu has vist quin és el tarannà d'aquest equip, i nosaltres 
sempre hem mirat  que les nostres candidatures siguin molt àmplies, molt transversals i l'únic que fem 
és intentar que hi vingui gent amb una fidelitat increïble  per la ciutat, amb un esforç de treball 
contrastat i amb una visió progressista com la que volem representar com a grup. Però no és fàcil des 
del desconeixement de la política, des del desconeixement del que és un Ajuntament; des d'una 
treballadora social la d'acceptar doncs un repte i, per tant, jo t'haig agrair en nom de tots, que 
acceptessis un repte que vam formular un dia, que no era gens senzill. 
Ho has fet molt bé, has fet una bona feina i has aportat una mirada nova, una mirada de dona jove que 
crec que li convenia en aquell moment a la regidoria de Joventut i de Cooperació . Mirada nova, mirada 
jove i, per tant, has aportat unes experiències que no tenen que veure amb el treball d'arrel polític sinó 
el treball social d'arrel; i amb el treball d'arrel social entès com, aquest espai de caminar cap a la 
transformació a partir de l'acció política, però amb aquest profund compromís social. I queda per la 
història el teu discurs del dia de la presa de possessió d'aquest alcalde, queda per la història, i queda 
per la història per diversos motius, si no em falla la memòria, va ser el primer discurs que va fer una 
presa de possessió d'una dona d'aquest Ajuntament. En Pep Mur em rectificarà, no, el primer i la 
primera vegada que en lloc de parlar a la presa de possessió d'un alcalde o una alcaldessa, en aquest 
Ple i, probablement en molts plens de Catalunya, en lloc de parlar la persona més gran va parlar la 
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persona més jove. Aquests són dos elements purament estadístics, però quedarà per a la història la 
teva intervenció perquè va ser brillant, extraordinària, d'una reflexió profunda i d'una maduresa 
increïble, i d'una serenitat que avui no has pogut mantenir, perquè la política, i això també ho hem 
discutit moltes vegades, també són emocions, alguns diuen que són bàsicament emocions, i avui has 
pogut expressar aquestes emocions i les has pogut compartir amb gent que t'aprecia. Gràcies per la 
teva feina i que tinguis futur fantàstic.

Molt bé, en tot cas, la Sílvia deixarà pas a la Gemma Giménez com s'ha dit, hi consta també en acta, 
per tant, aquest agraïment. 

L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement
 
 Passem a l'apartat de Junta de Portaveus, és a dir, a l'apartat de  mocions. Endavant senyora 
secretària.

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

14141414....1111).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL C''''S CIUTADANSS CIUTADANSS CIUTADANSS CIUTADANS    """"PARA EL APOYO YPARA EL APOYO YPARA EL APOYO YPARA EL APOYO Y    
BIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS SÍNDROMES DEBIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS SÍNDROMES DEBIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS SÍNDROMES DEBIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS SÍNDROMES DE    
SENSIBILIZACIÓN CENTRALSENSIBILIZACIÓN CENTRALSENSIBILIZACIÓN CENTRALSENSIBILIZACIÓN CENTRAL    ((((SCCSCCSCCSCC):):):):    FIBROMIALGIAFIBROMIALGIAFIBROMIALGIAFIBROMIALGIA ,,,,    SÍNDROME DE FÁTIGA CRÓNICA YSÍNDROME DE FÁTIGA CRÓNICA YSÍNDROME DE FÁTIGA CRÓNICA YSÍNDROME DE FÁTIGA CRÓNICA Y    
SÍNDROME DE SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLESÍNDROME DE SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLESÍNDROME DE SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLESÍNDROME DE SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE """"

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per Majoria absoluta  amb els vots 
favorables dels Grups Municipals del PSC-CP,   PDeCAT-Demòcrates,  C's, i PP i l'abstenció dels 
Grups Municipals d'ERC-AG-AM i  CpG-CUP-PA.
 

Los síndromes de sensibilización central (SSC) -fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome 
de sensibilidad química múltiple- son patologías crónicas, de origen desconocido y, en un gran 
número de pacientes, especialmente invalidantes. 

Las principales dificultades identificadas en la atención a estas enfermedades son: el largo período 
desde que se presentan los primeros síntomas hasta el diagnóstico, la complejidad del abordaje, la 
necesidad de criterios consensuados de evaluación del funcionamiento de las unidades hospitalarias 
especializadas y la falta de conocimiento que tiene la sociedad sobre estas afectaciones . 

El Departamento de Salud, de acuerdo con la propuesta del Comité Científico Asesor en las SSC, ha 
propuesto orientar la atención a las personas afectadas por los síndromes de sensibilización central 
-fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome de sensibilidad química múltiple- en los ejes 
siguientes: concienciación de la población general sobre estas enfermedades y desestigmatización de 
las mismas, impulsar acciones formativas dirigidas a todos los profesionales implicados en el 
abordaje de las SSC, especialmente en el ámbito de la atención primaria, y elaborar un plan operativo 
de atención a las personas afectadas por las SSC, que incluya los criterios generales de reordenación 
de servicios y al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible para adaptarse a las peculiaridades de 
cada territorio, y que garantice el acceso equitativo y la continuidad asistencial en los diferentes 
niveles y dispositivos.

A tal efecto, se ha elaborado el plan operativo de atención a las personas afectadas por los síndromes 
de sensibilización central (SCC), que establece los criterios generales de reordenación de los 
servicios y la flexibilidad necesaria para adaptarse a las peculiaridades de cada territorio, 
garantizando el acceso equitativo y la continuidad asistencial en los diferentes niveles y dispositivos .

El plan establece los objetivos y las características del modelo asistencial , como son los elementos de 
gestión territorial compartidos; las orientaciones para la mejora de la capacidad resolutiva -la 
integración de la atención a las personas afectadas por las SSC y la organización del apoyo para la 
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atención- y las orientaciones para la organización de las unidades de experiencia; los criterios de 
planificación, el seguimiento y evaluación del plan, y otros aspectos. 

Los estudios plantean que alrededor del 4,2% de las mujeres y el 0,2% de los hombres han podido 
sufrir a lo largo de su vida algunos de los diagnósticos englobados dentro de los síndromes de 
sensibilización central , lo que representaría alrededor de 1.500 ciudadanos de Granollers. 

Destacar que con fecha del 3 de Julio de 2017 ha entrado en vigor la instrucción del Servicio Catalán 
de la Salud (CatSalut): “Instrucción 08/2017 respecto a los Síndromes de Sensibilización Central”, 
para regular la aplicación del mencionado plan operativo y su adaptación a las peculiaridades de los 
distintos territorios de Cataluña para mejorar la atención de los ciudadanos que sufren estas 
patologías.

En virtud de las anteriores consideraciones proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos,

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

PRIMERO. Implementar campañas informativas, charlas educativas, conferencias y acciones de 
concienciación y divulgación sobre los síndromes de sensibilización central (SCC): fibromialgia, fatiga 
crónica y sensibilidad química múltiple, dirigidas a la población en general; así como, fomentar el 
conocimiento de la enfermedad y las pruebas diagnósticas disponibles .

SEGUNDO. Estudiar la posibilidad de realizar un seguimiento anual, en contacto con CatSalut, de la 
implementación del plan operativo en nuestro municipio y área de influencia, con el objetivo de 
comprobar si se traduce en mejora de resultados sobre la salud de los ciudadanos.

TERCERO. Analizar la posibilidad de realizar una adecuación del mobiliario urbano a las necesidades 
de las personas diagnosticadas de fatiga crónica incrementando el número de bancos y asientos en 
los espacios públicos.

CUARTO. Adecuar los productos empleados en los procedimientos de limpieza de los espacios 
públicos, evitando en la medida de lo posible y siempre mediante el respaldo de un estudio técnico 
verificado, la utilización de productos químicos sintéticos o disolventes que contengan “disruptores 
endocrinos (EDCs)” o “neuroendocrinos”, es decir, buscar productos que estén libres de perfumes, 
alérgenos y compuestos químicos irritantes, tanto para la prevención del desarrollo de las 
enfermedades englobadas en el síndrome de sensibilización central en la población sana 
-especialmente de embarazadas, lactantes y niños- como para la prevención secundaria del 
desarrollo de sintomatología en las personas afectadas, además de los beneficios que su restricción 
de uso comporten para el medioambiente.

QUINTO. Notificar a la población cuando esté planificado el empleo de plaguicidas u otras acciones 
de fumigación, información que será especialmente importante y útil para aquellas personas que 
padecen de sensibilidad química múltiple  (SQM).

SEXTO. Difusión mediante campañas informativas, notas de prensa a medios locales y publicaciones 
en redes sociales y boletín municipal de los acuerdos anteriormente mencionados .
 

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent Moció, que és una Moció presentada pel 
PdeCAT-Demòcrates, Crida-la CUP i Esquerra, sobre la condemna a la brutalitat policial l'1 d'octubre. 
Endavant

14141414....2222).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTEN  ELS GRUPS MUNICIPALS DMOCIÓ QUE PRESENTEN  ELS GRUPS MUNICIPALS DMOCIÓ QUE PRESENTEN  ELS GRUPS MUNICIPALS DMOCIÓ QUE PRESENTEN  ELS GRUPS MUNICIPALS D''''ERCERCERCERC----AGAGAGAG,,,,DELDELDELDEL        
PDECATPDECATPDECATPDECAT----DEMÒCRATES I LA CRIDADEMÒCRATES I LA CRIDADEMÒCRATES I LA CRIDADEMÒCRATES I LA CRIDA----CUP DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DECUP DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DECUP DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DECUP DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE    
L’ESTAT A CATALUNYAL’ESTAT A CATALUNYAL’ESTAT A CATALUNYAL’ESTAT A CATALUNYA     

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

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència física i psicològica davant d’una 
població absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra 
memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’unes ciutadanes i 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de 
setge i por. Les gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, dos 
d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, 
repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit.

Malgrat la persecució política i judicial, malgrat la brutalitat policial i la por, més de 2 milions 
de persones van expressar-se a les urnes, i  això sense tenir en compte les desenes de 
milers a qui es va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el dret a 
vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la 
provocació, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. La jornada 
va ser possible gràcies a totes les persones que van omplir les urnes de vots, a totes les 
voluntàries i voluntaris, alcaldes, alcaldesses, electes locals i personal públic que va fer 
possible que es pogués votar.

Per tots aquesta motius, els grups municipals de PdeCAT-Demòcrates, ERC-Acció 
Granollers, i Crida per Granollers-CUP proposen al Ple de l'Ajuntament de Granollers:

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

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb les persones que han resultat ferides 
com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de 
l’Estat i amb els municipis afectats pels danys provocats per la violència policial.
SegonSegonSegonSegon.... Condemnar explícitament i sense pal·liatius tota la violència, física i psicològica,  
generada pel Govern de l’Estat espanyol, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. 

TercerTercerTercerTercer....    Mostrar el ferm compromís amb els Drets Humans fonamentals a la ciutat, exercint 
una defensa explícita de la llibertat d'opinió i expressió d'idees, de manifestació, d'informació, 
de reunió, de participació política, i a la integritat física i moral de les persones.

QuartQuartQuartQuart.... Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un 
referèndum, retornant al desplegament que hi havia abans del mes de setembre. Demanar 
que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència de la brutal repressió contra les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència 
d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí si que hi ha demanades intervencions. Per part del Partit Popular. 
Endavant:

Senyor Moya: Entramos en una fase del Pleno en que seguramente todas las Mociones que vengan 
aquí ahora tienen un punto, parte de político, un punto seguramente muy sentimental por lo que quiera 
cada uno defender. 
Yo antes de empezar mis argumentos, pediría perdón a cualquier persona que le puedan herir o no 
sentar-le bien lo que podamos expresar. Seguramente, en todas estas Mociones se hará casi 
imposible llegar a acuerdos ni entendimientos con los grupos que presentan estas Mociones. Yo 
quiero empezar agradeciendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no sólo los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado, si nó a los mossos d'esquadra también, todo y que hayan sido muy 
criticados por su actuación el 1 de octubre. I si se me permite también, incluso a la guardia urbana en 
todo su cuerpo. Lo digo porque pienso que criticamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
por una actuación en concreto, cuando yo creo que son mucho más que eso. Yo creo que los cuerpos 
y seguridad del Estado, tanto los nacionales, como los de Catalunya, como la guardia urbana, se 
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dedican, bàsicamente, no a pegar porrazos a la gente, sinó a salvar muchas vidas, a velar por nuestra 
seguridad y creo que menospreciamos, bajo mi punto de vista, con todo el respeto, con estas 
Mociones, el trabajo que hacen día a día, y que un día en concreto no describe. 
Ya lo decía, que no nos pondremos de acuerdo porque nosotros hicimos muchas esmenas en el 
sentido de esta Moción, porque no nos parece correcto y no creemos que una porra con la bandera 
española duela menos que una porra con la bandera catalana. Y porqué digo ésto, porque nosotros 
hemos hecho esmenas porque, sí que es verdad que no nos gusta enchufar la tele y ver como nuestos 
vecinos les aporrean, pero no me gusta ver como le aporrean ninguna policia, y a quí parece que sólo 
aporrea la policia del Estado, todo y que claro, ésto es actualidad, y ahora un poco la actualidad 
política es lo que pide, pero no me gusta, pero no me gusta ni ver como aporrean los cuerpos y 
fuerzas del Estado, ni como aporrean los mossos de escuadra; entonces nosotros hicimos una  
esmena a esta Moción que iba encaminado a eso, a que no nos gusta..si no nos gusta que nos 
aporren, no nos gusta que nos aporren con ninguna porra, y entonces criticar una actuación policial 
pero, no criticar ni mostrar el soporte a otras cargas policiales que han habido en este país, pues no 
nos parecía correcto, y por eso votaremos totalmente en contra.  

Alcalde: De fet ja hem votat, perquè ja hem votat a la Junta de Portaveus, i per tant l'expressió del vot. 
En tot cas, ara li pertoca a la CUP, sí?

Senyora Oliver: Sí, és que, pensava intervenir però després no pensava intervenir però escoltant el 
que ha comentat el company Moya em veig obligada a dir alguna cosa. Hi ha una cosa que sí que 
comparteixo amb el que acaba de dir, però hi ha d'altres coses que no. Jo entenc que, evidentment, 
allò que va passar l'1 d'octubre, i que és motiu que substancii aquesta Moció, que és la  denúncia de 
la brutalitat policial que va succeir aquell 1 d'octubre, jo crec que no val cap tipus d'equidistància, és a 
dir, jo crec que la defensa absolutament aferrissada dels drets humans per sobre de qualsevol marc 
jurídic és la responsabilitat i el compromís de qualsevol persona que es declara  demòcrata; ara bé 
també és veritat, hi ha una cosa que ha dit i que comparteixo al cent per cent i, sobretot, perquè  hi ha 
persones que com jo hem format part de l'Esquerra independentista durant molts anys i, d'altres que  
han formar part de les esquerres i no necessàriament  independentistes, i d'altres que, evidentment, 
des l'època franquista, doncs, van  córrer darrere dels "grisos" quan era el franquisme però en l'època 
efectiva...…

Regidors/es: davant 

Senyora Oliver: Què he dit? 

Regidors/es: Davant els grisos. 

Senyora Oliver: Oh!. 

Alcalde: Ho dic perquè és una correcció... 

Regidors/es: Important  

Senyor alcalde: física, geomètrica si tu vols, però és que si haguéssim anat a darrera d'ells no ens 
haguessin pegat. Endavant: 

Senyora Oliver: Òstia, ara ja m'he desconcentrat...Ja haguéssim volgut alguns de corre al davant i no 
al darrere. Doncs això, que alguns, és a dir, van fugir dels grisos i d'altres, evidentment, hem hagut de 
fugir també de cops de porra i de detencions, fins i tot, dels Mossos i, efectivament, això no treu la 
substància que plasma aquesta Moció és la brutalitat que va succeir l'1 d'octubre. Llavors, sí que és 
veritat senyor Moya, que jo comparteixo que no podem acceptar qualsevol, és a dir, no podem 
acceptar qualsevol repressió, vingui d'on vingui, sigui de la policia nacional, sigui de la guàrdia civil o 
sigui, evidentment, dels Mossos d'esquadra, com moltes vegades des de l'Esquerra independentista 
hem denunciat i hem patit en carn pròpia. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Carmany, en nom de Ciutadans, té la paraula:

Senyor Carmany: Bé, molt breu. Aquí hi ha dos parts, és a dir, aquí tenim el Govern de l'Estat que 
creiem que va fer, evidentment, una actuació nefasta cap el dia 1 d'octubre, és a dir, nosaltres 
condemnem aquelles càrregues policials, doncs, el que sembla que aquí la culpa només sigui de 
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l'estat espanyol, és a dir, hem de recordar que aquestes càrregues policials i, tot el que estem vivint 
fins el dia d'avui, es podria haver evitat si la Generalitat amb el Govern del senyor Puigdemont hagués 
suspès un Referèndum il·legal, fraudulent on es va a més comprovar que hi havien persones que van 
votar cinc i sis vegades..

Regidors/es, públic: Oh! 

Senyor Carmany: sí sí   

Alcalde: Perdó, demano sisplau a les persones que ens acompanyen que respectin el torn de la 
intervenció. Senyor Carmany: 

Senyor Carmany: E l que no pot ser és que aquest Govern de la Generalitat, en l'expresident 
Puigdemont, ens hagi portat, hagi rebentat la democràcia a Catalunya, l'Estat de Dret i s'hagi saltat la 
Constitució a tots els nivells i, per tant, malament l'Estat espanyol per fer l'actuació que va fer que és 
nefasta i, des d'aquí, Ciutadans, en el seu dia ja va demanar responsabilitats, però no s'hagués tingut 
que produir mai el Referèndum que es va produir l'1 d'octubre.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Mur. Endavant, té la paraula: 

Senyor Mur: Breu, perquè com que hi ha més Mocions que van vinculades ja tindrem temps de 
respondre de tot això. Però miri, només una cosa, i això ho vaig veure, ahir em sembla que era, un 
eurodiputat, no català, per tant, no sospitós de ser, diguem-ne dels nostres, ni sediciós ni res d'això, 
un eurodiputat a la cambra dels eurodiputats deia, exactament, que, tot i que el Referèndum per tant, 
ella entenia això així, eh; tot i que el Referèndum de Catalunya fos il·legal, era legítim i cap 
referèndum, cap actuació podia justificar una actuació policial, això no ho diem nosaltres i no ho diu 
ningú proper a nosaltres, ho diu un diputat de l'euro càmera. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT. 

Senyor Sastre: Bé, en tot cas, poca cosa més es pot afegir, només ressaltar un tema, és a dir, 
recordar què estava fent la gent que va ser, com diu el senyor Moya del PP, "aporrejats", estaven 
intentant votar, punt i final, és a dir, ara ja no entraré amb debatre el tema de la legalitat o no del 
Referèndum, perquè jo crec que el debat som una mica  curts de vista polític si el centrem en la 
legalitat i no en la legitimitat, fa temps, en el moment en el que hi ha dos milions o més, de persones 
en aquest país, hi estem parlant d'un país de set milions i mig, i de cinc milions i escaig d'electors, 
suposem que n'hi ha més de dos milions, que no se senten interpel·lats per la Constitució Espanyola 
és que no tenim un problema de legalitat sinó que tenim un problema de legitimitat d'aquestes lleis i, 
per tant, jo crec que seguir ofuscat en centrar-ho tot amb un tema de legalitats, en tot cas, si algun dia 
s'infringeix una il·legalitat que sigui votant . 
I la segona, aprofito, ja que parlem de la brutalitat policial, s'ha parlat molt de la divisió a Catalunya; 
Divisió, la ciutat està dividida, les famílies nos es parlen, els amics es deixen d'escriure pel WhatsApp, 
aquest discurs, diguéssim catastròfic, pràcticament guerra civilista. Jo vull constatar una cosa, en 
efecte, hi ha gent que ha trencat les seves relacions socials d'amistat, però matitzaré, no arrel de la 
independència, de l'independentisme, però, jo durant molts anys no he deixat mai de parlar-ne amb 
ningú i no conec ningú, o pràcticament ningú que el tema de ser independentista o no li suposi poder 
seguir mantenint una relació amb una altra persona. 
Ara això sí, el tema de condemnar o no la brutalitat policial contra votants, això sí que  ha introduït el 
germen de la divisió a la nostra societat, per tant, no és les persones que plantegen legítimament 
l'objectiu de la independència que introdueixen aquest germen de divisió sinó aquells que no 
condemnen  la brutalitat policial contra votants.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades. 

Senyor Terrades: Sí, nosaltres, com és conegut, no donarem suport a les actuacions del Referèndum 
de l'1 d'octubre. Ara dit això, tenim un cop suspès el Referèndum pel Tribunal Constitucional i, per 
tant, suspesos als efectes jurídics, també calia respectar i vam dir-ho, en aquells ciutadans que volien, 
que creien que la sortida a la situació política era la independència de Catalunya i ho volien expressar 
en forma de vots, i també d'aquells ciutadans, perquè d'aquests també n'hi van haver-hi, o com a 
mínim algunes organitzacions polítiques van fer una crida a participar aquell dia, com una mobilització 
en contra del Govern del Partit Popular. 
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Nosaltres sempre hem dit que la solució d'aquest conflicte que existeix no passa només per mesures 
judicials i menys policial, passa per mesures polítiques i, certament, qui va donar les instruccions, en 
aquest cas, els cossos de seguretat de l'Estat, policia Nacional i guàrdia civil es va equivocar 
gravíssimament. Ho vam condemnar en el mateix dia, el mateix matí que s'estaven efectuant aquestes 
càrregues policials, i ho fem avui que hi ha aquesta Moció que s'ha aprovat a la Junta de Portaveus. 

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent Moció que presenta la Marea pensionista de Granollers 
i d'alguns grups municipals que l'han feta seva.

14141414....3333).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA MAREA PENSIONISTA DE GRANOLLERS EN DEFENSA DELMOCIÓ QUE PRESENTA MAREA PENSIONISTA DE GRANOLLERS EN DEFENSA DELMOCIÓ QUE PRESENTA MAREA PENSIONISTA DE GRANOLLERS EN DEFENSA DELMOCIÓ QUE PRESENTA MAREA PENSIONISTA DE GRANOLLERS EN DEFENSA DEL    
SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONSSISTEMA PÚBLIC DE PENSIONSSISTEMA PÚBLIC DE PENSIONSSISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per Majoria absoluta  amb els vots 
favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, d'ERC-AG-AM   CpG-CUP-PA,  i l'abstenció dels 
Grups Municipals del  PDeCAT-Demòcrates i C's, i el vot en contra del Grup Municipal del PP .
 
La presentació d’aquesta moció respon a la certesa que estem vivint una situació de pèrdua de drets 
socials i individuals en l’àmbit de les pensions. No es tracta d’una apreciació sinó d’una certesa, d’una 
constatació avalada per les dades de diferents organismes.

La crisi econòmica actual ha tingut com a conseqüència l’augment de l’atur, l’existència d’uns salaris 
més baixos i la disminució demogràfica. D’altra banda, la guardiola creada amb el Pacte de Toledo 
està a punt d’esgotar-se per l’ús no previst i inadequat que n’ha fet el govern espanyol.

El Sistema Públic de Pensions ha tingut ja dues reformes durant els últims cinc anys, la qual cosa no 
ha fet sinó rebaixar el poder adquisitiu de les pensions i abocar-les a una situació de gran precarietat 
per a molts pensionistes.

Mentrestant, l’economia va créixer el primer i el segon trimestres del 2016 un 3,4%, i el tercer un 3,2. 
L’atur ha baixat a Catalunya, entre 2015 i 2016, del 17,7% al 14,9%; a Espanya, en el mateix període, 
ha passat del 20,9% al 18,6%. Si hi ha creixement econòmic i baixa l’atur, les pensions s’haurien de 
poder recuperar, ni que fos lentament. Però els salaris han baixat de mitjana un 0,3% entre setembre 
de 2015 i 2016. I, pel que fa a les càrregues socials, els empresaris han de pagar a la Seguretat Social 
un 0,9% menys, gràcies a les bonificacions que s’apliquen a les cotitzacions .

Les conseqüències de la reforma laboral, conjuntament amb la darrera reforma de les pensions, té i 
tindrà un impacte nefast en la situació econòmica dels pensionistes i, encara més, en la dels futurs 
pensionistes. Creix l’economia i hi ha menys atur, però la precarietat laboral i la devaluació salarial, 
promoguda per la reforma que va aprovar el PP, ha elevat la proporció de treballadors pobres (els 
que, fins i tot amb feina, no arriben a uns ingressos suficients per a cobrir les necessitats bàsiques) 
fins al 13,2%, el tercer nivell més alt de la UE, després de Romania i Grècia.

Espanya és un dels estats de la UE que té unes pensions més baixes. L’actualització de les pensions 
amb un 0,25% d’augment, independentment de l’IPC, no farà altra cosa que agreujar la situació. L’any 
2011, la pensió representava el 72,4% del sou que cobrava el pensionista, i es preveu que l’any 2060 
representi únicament el 56%, segons l’OIT. Això es veu agreujat per l’aplicació d’una fórmula de càlcul 
de la pensió que discrimina els pensionistes de més edat, amb una reducció major de la pensió. 
L’aplicació d’aquesta fórmula suposarà un problema encara més greu per a les dones, que tenen una 
major esperança de vida.

La reforma suposa, així mateix, un augment de la dificultat per a poder aspirar a una pensió plena: la 
jubilació serà als 67 anys, i es farà el càlcul basant-se en els darrers 25 anys cotitzats i demanant 37 
anys de cotització per retirar-se amb el 100% de la base reguladora. Això, en un moment d’atur 
important, es pot convertir en una llosa per a aquelles persones que han estat anys a l’atur o que han 
tingut la desgràcia de perdre la feina en els darrers anys de la seva vida laboral .

Resulta sorprenent la manca de debat social sobre aquest tema. La major part dels mitjans de 
comunicació vehiculen l’opinió dels economistes, que únicament veuen la possibilitat d’accentuar les 
mesures restrictives de la despesa, sense plantejar-se altres alternatives que siguin permeables a les 
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necessitats socials.

Considerem imprescindible que els ciutadans siguin conscients del risc que representa que es tanqui 
l’actual revisió dels Pactes de Toledo en els termes en què està plantejada actualment. Cal una 
resposta clara, unida i pública davant l’amenaça de convertir les pensions en una aportació residual .

Com a alternativa a aquesta reforma que, segons FUNCAS, ens pot portar a veure retallat el poder 
adquisitiu de les pensions un 35%.

És per això que proposem al conjunt de les forces polítiques representades al Consell Plenari de 
l’Ajuntament que acordin la següent:

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

Primer.- L’Ajuntament de Granollers considera indispensable que l’Estat garanteixi per llei a tots els 
ciutadans i ciutadanes el cobrament d’unes pensions dignes i que es recuperin els Fons de Reserva 
de la Seguretat Social, que el govern del PP ha gastat per a altres finalitats de manera irresponsable.

Segon.- Cal recuperar un model de revalorització automàtica de les pensions en relació amb l’IPC 
real, per assegurar el manteniment del poder adquisitiu, començant per l’1,9 que es va perdre ja l’any 
2012.

Tercer.- Igualment, defensem treballar per la millora de l’actual model de pensions públiques, amb la 
finalitat d’avançar cap a un model de pensió i de salari mínim per damunt dels 1.000 euros. Així com 
incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones empleades de la Llar, amb tots els 
drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de les llacunes de cotització .

Quart.- Cal tornar a la situació anterior al 2 d’agost de 2011, en el sistema de cobertura de llacunes de 
cotització durant el període de càlcul de les pensions i derogar les reformes dels anys 2011 i 2013. 
També és necessari anar més enllà del Pacte de Toledo i promoure una reforma fiscal que permeti 
avançar cap a un sistema que es basi en unes cotitzacions socials i empresarials més equitatives. Els 
PGE han de sostenir per llei la manca d’ingressos, quan les cotitzacions no cobreixin les despeses.

I, com a premissa innegociable, ens proposem lluitar per preservar els serveis públics, com a 
patrimoni de totes aquelles persones que no gaudeixen de cap altre patrimoni, contra la tendència de 
privatització que els va deteriorant i desvirtuant. Reconeixem, un cop més, el dret a uns 
subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas). 

Alcalde:Si les meves notes no estan equivocades, hi ha demanada intervenció, No? Sí?

Senyor Sastre: Sí, jo havia demanat intervenció. 

Alcalde: Sí, perdó, no sabia si l'havien demanada, com que habitualment és la senyora Oliver, perdó. 
Endavant:

Senyor Sastre: Molt breument, eh, per explicar el sentit del vot perquè el tema ens assembla que és 
suficientment decalat, que és el tema de la reforma o les pensions, i explicar perquè aquest grup s'ha 
abstingut. 
És evident que hi ha d'haver un debat ampli i profund sobre el sistema de pensions perquè ens hi 
juguem, doncs, el futur, i això està bé que ho diguem en una ciutat d'on és originari Joan Maluquer i 
Salvador, que és unes de les persones que va iniciar "el Instituto Nacional de Previsión", que és el 
precursor de l'actual Seguretat Social que regeix això, però ens assembla que, primer, segon, tercer i 
quart punt, plimplamt no podem liquidar a tot el tema de les pensions i, per tant, com que no ens 
pertoquen aquest consistori i, a més a més, ens sembla que ens quedem amb un debat molt 
superficial, si ho liquidem en quatre punts. Per aquest motiu ens hem abstingut.

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent Moció. Hi ha dues Mocions amb la mateixa sistemàtica, 
una aprovada i l'altre no aprovada, en tot cas, començarem per la primera que es va presentar, 
aquesta, la no provada i, en tot cas, la llegeix sisplau qui l 'ha presentada i els resultats de la votació.
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Alcalde: Hem quedat a la Junta de Portaveus que les dues mocions tindrien, doncs, un posicionament 
fixat després de la lectura de la segona, en tot cas, perdó, el sentit del vot.

14141414....4444).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECAT----DEMÒCRATESDEMÒCRATESDEMÒCRATESDEMÒCRATES ,,,,    
ERCACCIÓ GRANOLLERS I CRIDA PER GRANOLLERSERCACCIÓ GRANOLLERS I CRIDA PER GRANOLLERSERCACCIÓ GRANOLLERS I CRIDA PER GRANOLLERSERCACCIÓ GRANOLLERS I CRIDA PER GRANOLLERS----CUP PER EXIGIR LA LLIBERTATCUP PER EXIGIR LA LLIBERTATCUP PER EXIGIR LA LLIBERTATCUP PER EXIGIR LA LLIBERTAT    
IMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANAIMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANAIMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANAIMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA,,,,    JORDIJORDIJORDIJORDI    
SÀNCHEZSÀNCHEZSÀNCHEZSÀNCHEZ,,,,D’ÒMNIUM CULTURALD’ÒMNIUM CULTURALD’ÒMNIUM CULTURALD’ÒMNIUM CULTURAL ,,,,    JORDI CUIXARTJORDI CUIXARTJORDI CUIXARTJORDI CUIXART

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

14141414....5555).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECATMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PDECAT----DEMÒCRATESDEMÒCRATESDEMÒCRATESDEMÒCRATES ,,,,    
ERCERCERCERC----ACCIÓ GRANOLLERS I CRIDA PER GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS I CRIDA PER GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS I CRIDA PER GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS I CRIDA PER GRANOLLERS----CUP PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DECUP PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DECUP PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DECUP PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE    
LLLL''''AUTONOMIA DE CATALUNYAAUTONOMIA DE CATALUNYAAUTONOMIA DE CATALUNYAAUTONOMIA DE CATALUNYA

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

   
14141414....7777).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTESMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTESMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTESMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES    
CONTRA L’EMPRESONAMENT DELS PRESIDENTS D’ÒMNIUM CULTURALCONTRA L’EMPRESONAMENT DELS PRESIDENTS D’ÒMNIUM CULTURALCONTRA L’EMPRESONAMENT DELS PRESIDENTS D’ÒMNIUM CULTURALCONTRA L’EMPRESONAMENT DELS PRESIDENTS D’ÒMNIUM CULTURAL,,,,    JORDI CUIXARTJORDI CUIXARTJORDI CUIXARTJORDI CUIXART,,,,    IIII    
DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANADE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANADE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANADE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA ,,,,    JORDI SÁNCHEZJORDI SÁNCHEZJORDI SÁNCHEZJORDI SÁNCHEZ

Majoria absoluta amb els vots favorables dels Grup Municipal PSC-CP, i els vots en contra dels Grups 
Municipals del PDeCAT-Demòcrates, ERC-AG-AM, C'S, i CpG-CUP-PA i PP
 
La decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional presa el dia 16 d’octubre d’acusar de sedició i de 
decretar l’ingrés a presó sense fiança dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, és una mesura que considerem injusta i del tot 
desproporcionada. 

Ells són els representants d’un moviment que molts milers de catalans i catalanes han vingut 
defensant de manera legítima. En democràcia totes les opcions han de poder expressar-se en tota 
llibertat.

És evident que la detenció dels presidents d’ANC i d’Omnium Cultural, expressen una vegada més la 
incapacitat del govern del Partit Popular de resoldre, des de la política, els problemes polítics. Unes 
detencions que no fan res més que aportar nous problemes a una difícil situació que requereix 
serenitat i voluntat d’entesa. 

Denunciem i vivim amb gran preocupació el fet que, al nostre país, l'Estat està exercint una regressió 
dels drets democràtics i, en especial, de les llibertats d'expressió, reunió i manifestació. Com va 
passar el 20 de setembre, com va passar l’1 d’octubre.

És el moment d’explorar totes les vies possibles de diàleg per cercar un acord que permeti plantejar 
els futurs escenaris de relació de Catalunya amb la resta d’Espanya. És el moment de bastir ponts i no 
de destruir-los, de donar pas a la paraula. Malauradament, decisions com les de l’empresonament 
dels líders d’Òmnium Cultural i de l’ANC no apunten en la bona direcció. Deixar en mans de la justícia 
el que s’ha de resoldre per la via política és un greu error .

Davant de la situació política a Catalunya, des de la serenor i el respecte a la pluralitat, demanem 
també respecte per les institucions polítiques i diàleg, i rebutgem l'ús polític del sistema judicial que 
se'n pugui fer en tots els casos. Així mateix, subratllem que la societat catalana sempre s'ha 
caracteritzat pel civisme en l 'exercici dels drets democràtics.

Afermem el nostre compromís per contribuir a cercar aquelles fórmules que avancin cap a la solució 
d’un conflicte que a hores d’ara està generant una gran inquietud a la societat catalana i granollerina.

Per tots aquests motius:
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    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMER.- Reclamar la posada en llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 

SEGON.-  Defensar el dret a la llibertat d’expressió, de manifestació i de participació política .

TERCER.- Rebutjar la judicialització de la vida política i exigir una efectiva separació de poders. És 
des del diàleg, la negociació i l’acord que s’han de trobar les vies democràtiques per resoldre el 
conflicte.

QUART.- Expressar la nostra solidaritat amb els seus familiars, amics i a l’Assemblea Nacional 
Catalana i a Òmnium Cultural, entitats que ells encapçalen.

CINQUÈ.- Comunicar l’aprovació de la present moció a Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional 
Catalana, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i a les entitats municipalistes . 

 
14141414....8888).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES SOBREMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES SOBREMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES SOBREMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES SOBRE    
L’APLICACIÓ DE L’ARTICLEL’APLICACIÓ DE L’ARTICLEL’APLICACIÓ DE L’ARTICLEL’APLICACIÓ DE L’ARTICLE    155155155155    DE LA CONSTITUCIÓ I LA DECLARACIÓ UNILATERAL DE LADE LA CONSTITUCIÓ I LA DECLARACIÓ UNILATERAL DE LADE LA CONSTITUCIÓ I LA DECLARACIÓ UNILATERAL DE LADE LA CONSTITUCIÓ I LA DECLARACIÓ UNILATERAL DE LA    
INDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIA     

Majoria absoluta amb els vots favorables del Grup Municipal PSC-CP, i els vots en contra dels Grups 
Municipals del PDeCAT-Demòcrates, ERC-AG-AM, C'S, i CpG-CUP-PA i PP

Ens trobem davant la major crisi de relacions institucionals entre Catalunya i el govern d’Espanya. La 
retallada del text estatutari inicialment aprovat pel Parlament de Catalunya i la posterior sentència del 
Tribunal Constitucional van posar fi al model territorial sorgit del pacte constitucional de  1978. L’actitud 
de bloqueig sistemàtic del govern del PP a la necessitat de trobar el necessari nou encaix entre 
Catalunya i Espanya és la causa principal de la situació en què avui ens trobem .

El conflicte sobre la relació de Catalunya amb la resta d’Espanya és un afer polític, que requereix del 
diàleg  i la negociació per cercar una via de solució. Solució que ineludiblement ha de passar per 
donar la veu a la ciutadania. Aquesta és una base fonamental de la democràcia, i és el que la societat 
catalana reclama de forma molt majoritària des de fa anys.

Lluny d’avançar en aquest sentit, fa anys el govern espanyol obvia les propostes i la reivindicació 
legítima que des de Catalunya s’han plantejat.

Ens posicionem clarament a favor de la democràcia i els valors que ens uneixen per sobre de les 
diferències, i defensem la llibertat d’expressió de la ciutadania per vies cíviques i pacífiques i el 
respecte a totes les idees i a la convivència. És per això que hem condemnat la violència de les 
càrregues policials desproporcionades i injustificades del dia 1 d’octubre i hem reclamat el retorn al 
desplegament policial anterior al mes de setembre.

Expressem, també, el nostre rebuig frontal a les detencions de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. És 
absolutament injustificable que els presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana 
estiguin en presó preventiva per haver convocat una concentració ciutadana el passat  20 de setembre. 
Tampoc entenem que la solució del conflicte passi ni per detencions ni per processos judicials als 
alcaldes; passa per exercir més que mai la política. Afermem la defensa d’un marc democràtic que 
tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància. 
És un error pretendre resoldre el conflicte des de la judicialització i l’ús de la força: la solució l’ha 
d’aportar la capacitat política dels interlocutors .

L’Estatut de Catalunya és el marc legislatiu sobre el qual es vertebra l’autogovern de Catalunya i les 
seves institucions. No ajuden a enfortir l’autogovern els fets viscuts els dies 6 i 7 de setembre. La 
vulneració dels drets de les diputades i els diputats i l’aprovació de les lleis de Referèndum i de 
Transitorietat Jurídica van obrir una profunda crisi al sí del Parlament de Catalunya . 

El camí adequat a emprendre no pot ser la via de la declaració unilateral de la independència de 
Catalunya. La independència és un objectiu democràticament legítim, però no és assolible al marge 
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de la legalitat vigent i requereix de les garanties i del reconeixement jurídic necessari. Estimem que la 
consulta de l’1 d’octubre no és la base suficient, com van manifestar els observadors internacionals, 
sobre la qual es pugui legitimar la independència de Catalunya.

Ens preocupen els efectes que l’actual situació està causant al si de la societat i les conseqüències 
negatives que es constaten sobre l’economia del país.

Volem manifestar el nostre rebuig a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució perquè suposa, de fet, 
la suspensió de l'autonomia de la Generalitat i del Parlament de Catalunya. Les conseqüències de la 
seva aplicació serien irreparables a tots nivells i no contribuirien en cap cas a aportar una solució 
positiva al problema generat. Ni el 155 ni la DUI són el que Catalunya avui necessita.

Davant la situació creada plantegem com a millor de les sortides a l’atzucac polític la convocatòria 
immediata per part del president de la Generalitat de Catalunya d’unes noves eleccions al Parlament 
de Catalunya.

Continuarem compromesos i compromeses des dels nostres municipis perquè la política, el debat i la 
democràcia siguin les eines bàsiques de les institucions i de la ciutadania per afrontar el futur, així 
com a defensar les llibertats, els drets fonamentals, l’autogovern i la capacitat de Catalunya, de la 
seva ciutadania de decidir el seu futur.

En virtut d’aquestes consideracions el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Granollers :

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Expressem el més profund desacord en l’aplicació per part del govern d’Espanya i del Senat 
de l’article 155 que preveu la Constitució, i les mesures que de la seva aplicació se’n puguin derivar .

SegonSegonSegonSegon.- Instem a no laminar els nivells d’autogovern de Catalunya i continuem defensant solucions 
polítiques, basades en el diàleg, la negociació i l'acord, com alternativa a l’aplicació de article 155 de 
la Constitució.

TercerTercerTercerTercer.-Expressem al President de la Generalitat el nostre més profund desacord  amb decisions de 
caràcter unilateral com és la declaració d’independència (DUI)  i reclamem el retorn  al marc 
d’autogovern emparat jurídicament i parlamentària per l’Estatut de Catalunya.

QuartQuartQuartQuart.- Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes .  

 Alcalde: En tot cas, obriríem el torn de posicionament, per part del Partit Popular, el senyor Moya: 

Senyor Moya: Gracias senyor alcalde. Bueno, continuamos en el mismo sentido, segurament, vemos 
la realidad muy distinta,  i no entraré a debatir el hecho en sí de por qué están en la prisión, que como 
dicen aquí o parece intuirse en el redactado de los antecedentes, parece que están, que son presos 
políticos, nosotros no pararemos de defender que no son presos políticos, ni los han encarcelado el 
Gobierno, sinó que hay un estado de derecho y hay unos jueces que toman decisiones propias, y está 
claro que no nos pondremos de acuerdo, igual que no vemos la misma realidad como cuando ahora el 
señor Sastre nos mencionaba, que resulta que ahora la sociedad está dividida no por el tema de la 
independencia, sinó por los porrazos o no los porrazos que se dan, y ahora lo critica, cuando su 
presidente, el señor Arthur Mas, lo justificaba cuando los diputados y demás no podían entrar en el 
Parlament y tuvo que hacer uso de la fuerza. Lo que sí me gusta debatir... Senyor Sastre por favor, yo 
le escucho con atención cuando yo hablo la segunda vez...

Alcalde: Sí, en tot cas, parlava amb prou suavitat com perquè no consideri una interrupció

Senyor Moya: Si lo escucho yo desde aquí.

Alcalde: Deixi'm fer a mí de moderador. Sí que feia un comentari, però si tallo tots els comentaris que 
es fan a l'orella no pararíem. En tot cas, res, senyor Sastre, veig que el senyor Moya té l'orella molt 
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sensible, els que ja tenim una edat no ens passaria, però ell és molt jove i encara hi sent molt bé. 
Endavant:

Senyor  Moya: Fora sensibilitats. Sí que me gustaría debatir lo que entienden por pacífico o lo que se 
entiende por la palabra cívica. Si para los que redactan esta Moción, pacífico es destrozar un coche de 
los cuerpos de policía, sean nacionales o no; si pacífico es subirse en ellos, si pacífico es exaltar a las 
personas que ahí se encuentra, si pacífico es incluso llevarse las armas que había adentro, que para 
mí eso es más grave incluso que todo lo otro, el llevarse las armas que habían dentro de ese vehículo. 
Pues seguramente entienden igual que pacífico lo que pudo pasar en la vaga del día 3, si no me 
equivoco. Yo lo viví, como, pacíficamente, me tuve que detener con mi vehículo en la C17, i como 
pacíficamente se subieron encima de mi vehículo y eso lo tuve que asumir yo. Lo que unos entienden 
por pacífico yo lo vivía de otra manera, por pacífico como tuve que bajar de mi vehículo para pedirles 
por favor, que no se subieran encima de mi vehículo, y como pacíficamente me contestaron, y como, 
pacíficamente tuvo que venir un mosso d'esquadra a poder sacarme de ahí, osea que, lo que ustedes 
entienden por pacífico sí que dista mucho de lo que nosotros o yo, en este caso entiende por pacífico. 

Alcalde: Gràcies. Per part de la CUP hi ha intervenció?, sí? Senyora Oliver té la paraula:

Senyora Oliver: Gràcies. Bé, aquí hi ha representants,  membres de l'ANC i d'Òmnium que, llavors 
evidentment, estarem encantades de sentir les seves veus que segurament les tenen a punt quan 
acabi aquest Ple, que esperem que passi, doncs, amb la màxima celeritat possible perquè entenc que 
ja comença a ser un Ple de no conciliació. 
Jo crec que és obvi que, evidentment, denunciar l'empresonament d'aquestes dues persones, 
senzillament, perquè han forma part de dues organitzacions de caire pacifista i polític i, que 
evidentment, no estan empresonats per cap altre motiu que les seves idees, doncs, entenc que és una 
evidència i, per tant, és una evidència en si mateixa. Però sí que és veritat, i la meva intervenció serà 
molt breu, perquè, evidentment, crec que quan parlem i és pertinent de persones polítiques, de 
presoners polítics i de persones polítiques, per tant, presos polítics; amb això voldria dir que, 
evidentment, no són els únics presos polítics que tenim aquí, és a dir, recordem nosaltres tenim la 
memòria, Otegui ha estat pres polític a la Mesa Nacional, d'Herri Batasuna també ha estat presonera 
titellaires de Madrid, per exemple, amb joves d'Alsasua que, evidentment, porten més d'un any a la 
presó i centenars de preses i presos polítics bascos, efectivament, que pateixen d'una dispersió 
extraordinària. 
I permeteu-me fer un esment, al company Xirinacs, empresonat, per aplicar la més pura doctrina no 
violenta de Gandhi, va afirmar que el no violent davant d'un conflicte violent no pot restar neutral, cal 
que es declari amic de l'oprimit, de l'envaït i que es declari enemic de l'opressor i de l'invasor. 
Evidentment, davant d'això, clar, malauradament, atenent que el PSC té la majoria absoluta, i és una 
realitat, s'està aprovant avui ara mateix en aquest Ple una Moció relacionada amb la llibertat dels 
Jordis, però que intenta  mantenir aquesta neutralitat i aquesta equidistància que sempre és la que ha 
intentat promoure el PSC també en aquest cas. Clar ens hem mirat les dues Mocions i, és curiós que, 
precisament, la Moció que ha incorporat el PSC que és la que avui s'aprova en el Ple d'octubre, hi ha 
dos punts que segurament els hi ha generat moltíssima incomoditat, perquè són els punts, 
evidentment, que han eliminat de la Moció que els tres partits havien posat damunt de la taula, és a 
dir, no són partidaris de denunciar la manca de separació de poders de l'estat espanyol, crec que això 
parla per si mateix, i tampoc estan disposats  o disposades a demanar a les institucions europees que 
continuïn, que no continuïn donant l'esquena al poble de Catalunya, no hi ha res més a dir.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans. 

Senyor Carmany: Bé, una mica en la línia també del que ha dit el company Moya del Partit Popular .
Estem patint una mica de memòria selectiva independentista, fins fa quatre dies la Generalitat en el 
propi Parlament demanava condemnes de presó per vint persones que van intentar d'evitar l'accés 
dels diputats a l'hemicicle. Recordem quan el senyor Mas va haver de marxar amb helicòpter del 
Parlament. En el seu escrit d'acusació la Generalitat manifesta el següent: "Los manifestantes 
bloquearon impidiendo el acceso y arrojaron objetos a los diputados a los que también empujaron, 
increparon y amenazaron". Sembla que estiguem parlant d'una fase del dia 20 de setembre.
Els senyors, els Jordis , el senyor Cuixart i el senyor Sànchez, no són presos polítics, o sigui, se'ls ha 
condemnat per sedició, sí-sí sí-sí sí-sí, van tindre, van tindre…

-protestes-
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Alcalde: No, no. En tot cas, matís, no hi ha cap condemna..un moment, un moment perdoneu, 
perdoneu. Estic moderant jo, ho estic dient jo, si em permeteu, que és el meu paper, el meu paper és 
mirar de moderar. He començat el Ple dient que ens haurem d'escoltar molt i jo estic disposat a 
escoltar molt també. En tot cas, la meva missió és buscar aquest espai en que la gent pugui 
expressar-se. I, efectivament, l'he fet la rectificació.....

Senyor Carmany: Teniu raó, demano disculpes.. 

Alcalde: No és cert. Deixi'm acabar, disfruteu de l'ús de les paraules, eh. Com que la situació no era 
correcta, m'ha sembla que li tocava rectificar-lo. 

Senyor Carmany: Té raó i demano disculpes, eh, no era la meva intenció en aquest cas dir això. En 
qualsevol cas, estan a la presó perquè van dificultar la feina de guàrdia civil, agents i secretaria 
judicial, dotze hores setiats sense poguer sortir fins que els senyors Jordis doncs van voler, en aquest 
cas també, tres cotxes de la Guàrdia civil rebentats, bé, una mica el que dèiem abans, memòria 
selectiva independentista amb aquest cas, és a dir, per a unes vegades sí per a unes altres vegades 
no. Per tant, nosaltres hem votat aquest posicionament, ha quedat clar, hem votat en contra. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, senyora Maynou, senyor El Homrani, veig que estaven.…

Senyora Maynou: Si podíem repartint-se  la intervenció, no sé si es pot intervenir, si es pot repartir la 
resposta. 

Alcalde: En principi no, però si són breus. 

Senyora Maynou: Era molt breu, no, en tot cas, Nosaltres  d'entrada el que ens sabia greu que davant 
d'un fet tan cabdal com és la d'exigir l'alliberament dels Jordis, d'en Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, no 
haguéssim pogut consensuar una sola Moció, que enteníem què era essencial. Perquè per nosaltres 
també, la Moció que finalment s'ha aprovat, que és la que el PSC proposava li trobem a faltar coses; 
en aquest sentit el PSC d'una banda en aquesta Moció, per una banda creiem que culpa al PP però 
evita assumir la complicitat del PSOE i Ciutadans, en aquest fet. Evita parlar de la vulneració de les 
llibertats de les persones. I hi ha un punt de la Moció, a veure, si la tenia preparada, i ara l'he perduda. 
Hi ha algun punt de la Moció que creiem que potser aquestes paraules, en la part expositiva, eh, diu: 
És el moment de bastir ponts i no destruir-los, a donar pas a la paraula, creiem que tampoc no se 
subratlla, si des de per part del Govern de la Generalitat hi ha hagut esforços de diàleg i de paraula o, 
que en tot cas, davant de la proposta de diàleg, que el que va venir va ser l'empresonament dels 
Jordis.
I, d'altra banda, també hi ha un punt que parla de: Denunciem i vivim en gran preocupació el fet que el 
nostre país l'Estat està exercint una regressió dels drets democràtics. Nosaltres pensem que la 
detenció dels Jordis no és una regressió dels drets democràtics és una negació d 'aquests drets.

Senyor El Homrani: De forma molt, molt breu perquè sí que crec que està molt bé que utilitzem els 
comentaris que ens passen els nostres partits, i ho trobo molt bé, però de tant em tant estaria bé 
revisar-los; bàsicament perquè jo vaig ser-hi i vaig ser-hi tot el dia. I dir certes coses és dir mentides, i 
dir mentides és que la guàrdia civil va estar tancada durant dotze hores, perquè és una mentida; 
perquè és una mentida perquè van estar fent l'escorcoll i fins a les deu de la nit no van voler sortir, i 
quan van voler sortir se'ls hi va proposar diverses sortides, perquè jo hi era i en sóc conscient, i això 
és dir mentides, Igual que és dir mentides que la guàrdia civil, i  una qüestió és que vulguem, però 
mentre s'està fent l'escorcoll no vol sortir, i això és una mentida. 
Una altra mentida és explicar que  botar sobre un cotxe, que no ho van fer aquestes dues persones, 
encara que sigui de la guàrdia civil , això és sedició, això és una altra mentida. 
Igual que és una altra mentida no sapiguer ni el mínim sobre dret, i ho diu una persona que no té res 
d'advocat, com per sapiguer que la presó incondicional és la última mesura que s'ha de fer en l'àmbit 
del dret penal i ha d'estar molt justificada, i podem discutir si està justificada o no està justificada, en 
aquest cas no està justificada, no estan condemnats i crec que hauríem de ser molt més curosos en la 
manera d'expressar-nos. 
Igual que assenyalar que si vostès han estat defensant l'actuació policial de la policia Nacional i 
guàrdia civil, algú algun dia haurà d'explicar com és capaç d'anar, davant d'una Conselleria, entrar-hi i 
deixar-te les armes durant quatre hores sense haver-ho notificat a ningú, i les armes sense munició, i 
encara al final les carreguerem...  
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Alcalde: Si em permet, no han sigut dues mitges intervencions sinó dues intervencions, dit amb 
carinyo. En tot cas, ara en aquests moments ja, crec que ja no estava defensant la Moció, sinó fent 
una narració d'uns fets i, en tot cas, queda incorporat, òbviament, a l'acta que suposo que era el que 
pretenia vostè, el seu objectiu. 
Per part del PDeCAT, senyor Sastre: 

Senyor Sastre: Sí, gràcies alcalde. Reprenent molt ràpidament al fil del que estava dient ara mateix el 
senyor El Homrani sobre el tema de les armes en el cotxe. Aquesta afirmació la va fer el senyor, crec 
que no vaig errat si és el senyor Giraut en un programa de televisió, i en el cotxe no es van sostreure 
cap armes i no és que ho digui jo, és que ho diu l'auto del jutge, l'auto del jutge és el qui afirma que en 
cap moment hi va haver sostracció d'armes de cap vehicle, per tant. Aquí anem tensant, igual que 
anem tensant el codi penal, el codi penal s'està fent s'està fent un ús, el Joan Queralt que és una 
jurista, doncs, que intervé també amb diferents tertúlies periodístiques i parla, l'altra dia feia un article 
que deia quadre conceptes  molt interessants, que és: no tot el que ens disgusta és delicte, no tot el 
que és delicte és el delicte que nosaltres ens agradaria que fos, i per tant, clar, aquí hi ha un tema,  per 
exemple, i aquí ho podríem vincular amb el delicte de rebel·lió que ara se li vol enxufar en el Govern 
de la Generalitat i als membres sobiranistes de la Mesa del Parlament, incloent-hi el senyor Nuet. El 
delicte rebel·lió diu que és l'alçament públic i violent, i violent, la “i” vol dir que han de concórrer els 
dos termes sinó posaria o violent, posa i violent, i dius, ostres quina violència fins ara hi ha hagut per 
part instigada o executada per part dels membres del Parlament; doncs avui em sapigut la gran.. és 
per voler portar fins als últims termes el Referèndum, i hi va haver violència, quina? La de la policia i 
els cossos de seguretat de l'Estat. Això és el que la fiscalia vol "empaquetar" amb el delicte de 
rebel·lió, clar, si això no és que la fiscalia t'ho «afini», que és aquesta expressió que ja ho hem sentit 
més d'una vegada, doncs clar, és una tortura del codi penal en tota la seva regla. 
Hi ha aquí un tema, també de quan parlem  de violència, home, també hem vist altres mostres de 
violència, en tot cas, hem vist manifestacions on hi hagut violència que va una miqueta més enllà d ' un 
cotxe amb enganxines i amb les rodes punxades crec, si no vaig errat, o desinflades, no sé, perquè jo 
no vaig veure físicament aquest cotxe i no sé exactament quins danys van..però hem vist agressions 
físiques a persones, agressions racistes a persones, estic parlant de l' ultradreta, parlem de 
l'ultradreta, si hem de parlar de violència perquè és qui últimament està fent el monopoli de la 
violència en el pla polític .
I per últim, ja que parlem d'en Jordi Sànchez i d'en Jordi Cuixart, no sé perquè no tinc una bola de 
vidre ni puc preveure com acaben els conflictes polítics, no sé què passarà, no sé si Catalunya 
arribarà a obtenir la seva efectiva independència; però hi ha una cosa que sí que segur que passarà, 
que és que hi ha molts de nosaltres que no podrem oblidar la ignomínia que estem havent de suportar, 
i que aquestes dues persones que són dues persones que han organitzat les manifestacions 
multitudinàries més pacífiques de la història recent d'Europa, siguin, no  només empresonades, sinó 
tractades mediàticament com estan sent tractades amb notícies falses sobre els seus companys de 
cel·la, sobre com són tractats els menjadors de la presó, siguin o no filtracions o falsedats cosa que 
les faria més, això són coses que no es podran oblidar, i són coses que jo les explicaré als meus fills, 
ja que parlem de doctrina, jo explicaré als meus fills que dos persones innocents van ser detingudes, 
detingudes no, van ser empresonades sense cap mena de justificació jurídica i que, a més a més, 
després se'n va fer un escarni públic amb el vistiplau d'aquests aparells mediàtics de l'estat, això sí 
que no es pot oblidar, i això si que ja puc garantir jo, que per molt que acabi d'una manera o altra el 
procés són coses que sempre portarem  gravades moltes de les persones que hem viscut aquests 
dies.

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

Senyor Terrades: En tot cas per explicar els motius que ens han portat a presentar aquesta Moció. 
Nosaltres ja vam expressar, des del primer moment, que la decisió de la jutgessa de l'Audiència 
Nacional d'acusar de sedició i decretar després l'ingrés a presó sense fiança als presidents de l'ANC i 
d'Òmnium, ens assemblava una mesura injusta i desproporcionada, entre d'altres coses perquè són 
els representants d'un moviment que molts milers de catalans i catalanes han vingut defensant de 
manera legítima, encara que un pugui no estar-hi d'acord amb els plantejaments que es fan. És 
evident que la detenció de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart expressen des del nostre punt de vista, 
una vegada més, la incapacitat del Govern del Partit Popular de resoldre des de la política els 
problemes que són polítics i que detencions d'aquestes característiques no fan res més que aportar 
nous problemes a una situació que des del nostre punt de vista requereix voluntat d'entesa, 
segurament més serenitat de la que hem tingut. 
I sí, nosaltres seguim defensant que cal bastir ponts i no destruir-los, de donar pas a la paraula i deixar 
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en mans de la justícia el que s'ha de resoldre per la via política és un greu error. Per tant, la Moció que 
ha presentat el grup socialista demana i reclama més que demanar, reclama la posada en llibertat de 
Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart, defensa el dret de la llibertat d'expressió i de manifestació i rebutja la 
judicialització de la vida política i exigeix també, perquè aquí no ho exigia, una efectiva separació de 
poders.  
               
Alcalde: Sí, algú ha manifestat que li hagués agradat arribar a un acord. Nosaltres també, a mí també, 
com alcalde, senyora Maynou, i en tot cas potser, com deia el senyor El Homrani parlem menys del 
que hauríem de parlar, però en tot cas, la voluntat del Govern de la ciutat d'estar al costat dels dos 
Jordis, està expressat des del primer instant per molts motius, els ha expressat el portaveus socialista, 
però també pel compromís que coneixem d'aquestes persones; recordem que Jordi Sànchez ha estat 
assentat en aquesta cadira, explicant-nos aquí, en aquesta cadira quan era, junt el Síndic de Greuges, 
explicant la valoració de tots els informes i totes les qüestions que havien passat per la Sindicatura de 
Greuges a la ciutat, el nom de Jordi Sànchez hem tingut una col·laboració estreta, històrica també, 
perquè només en aquesta etapa sinó quan era president de la Fundació Bofill, va ser la persona que 
va contribuir en el  redactat, tot el tema de participació en el Pla general i , per tant, és una persona que 
li coneixem les essències. En Jordi Cuixart el coneixem menys, jo conec menys, però en tot cas, he 
tingut ocasió de compartir amb ell algunes reflexions i, en tot cas, és des del primer moment ens vam 
posicionar que era del tot punt intolerable, injust, injustificable que les persones que han liderat els, 
com deia el senyor Sastre, algunes de les mobilitzacions més pacífiques i més massives que s'han 
vist a Europea, hagin estat, doncs, sotmesos a una decisió tan difícil d'entendre, impossible entendre, 
com és la de priva-les de llibertat després de la compareixença, això ho hem dit en veu alta. En la 
Moció que presentava els grups de l'oposició hi havia elements amb els que no hi podíem estar 
d'acord i, en tot cas, crec que s'ha de valorar l'esforç de posar-ho en paraules que tots puguem 
compartir, que és un camí que no és tan impossible, jo crec que hi ha paraules que podem compartir, 
que hi ha reflexes que podem entomar col·lectivament, perquè estem defensant un tema fonamental, 
com és el nostre país. 
La següent Moció. (llegeix la secretària)

Alcalde: Obrim un torn al voltant d'aquestes dues Mocions, senyor Moya: 

Senyor Moya: Gracias alcalde Bueno, volvemos al argumento que explicaba al principio, que será 
imposible ponernos de acuerdo en este tipo de argumentos por la posición que tenemos cada uno, 
aquí creemos que nadie le liquida autonomias, simplemente la devolvemos a la legalidad, i creemos, i 
bajo mi punto de vista, creo de la mejor forma i más rápido que se podía hacer, que es devolviendo al 
pueblo de Catalunya en unas elecciones legales, la voz para que puedan expresar y vuelva a 
Catalunya a la senda de la legalidad. 
Habla el señor Sastre de tensar, de tensar en según qué declaración. Mire señor Sastre, si usted 
califica de pacífica todas las concentraciones que se han hecho hasta ahora, y de verdad se lo digo, 
eh, no pongo en duda ni que sean pacíficas o no lo sean, simplemente se las califica de pacíficas, que 
no lo pongo en duda, pero calificar de ultraderecha, como ha hecho en la intervención de los 
presupuestos, la manifestación que hubo el domingo en Barcelona, porque así.…

Alcalde: Jo, perdó, jo crec que no ho ha fet, eh, en tot cas,

Senyor Moya: Déjeme como mínimo expresarme y sinó, como él ha dicho antes, tiraremos del video, 
para, si no lo ha dicho, así, ha parecido que lo quería.…

Alcalde: Aviam, la hipotesi.... 

Senyor Moya: Así ha parecido que lo expresaba, calificando de ultraderecha las concentraciones que 
han habido me parece que no es correcto. 
Así que, bueno, no daremos soporte a esta Moción, por lo que digo, vemos la realidad muy diferente, 
vemos, la apliación del artículo 155 muy diferente, cuando aquí se habla de poner ministros en sillas 
aquí en el Parlament, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer, que es devolver a Catalunya la 
legalidad, unas elecciones lo más pronto posible y que vuelva la voz al ciudadano de Catalunya . 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Oliver, sí? Endavant:

Senyora Oliver: Gràcies. Jo entenc, escoltant-lo senyor alcalde i, evidentment, ja porto tres anys 
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pràcticament  essent regidora, intento fer un exercici d'empatia i, escoltant-lo, veient el tarannà del 
PSC de Granollers, entenc que deu ser difícil i, jo entenc que deu ser dificilíssim, probablement, 
d'assumir que el seu partit del qual en formen part ha estat part de l'elaboració i de l'aprovació 
d'aquesta arma de destrucció massiva que s'ha anomenat, l'article 155. I també deu ser molt difícil, 
entenc, d'assumir, pel tarannà, que trobo, que oloro, que observo d'aquest partit que es constata  de 
Granollers, que d'un partit que, a més a més, entenc que s'ha considerat sempre un partit catalanista i 
progressista, un partit fins i tot catalanista i d'esquerres, s'alii precisament ara, en aquests moments, 
amb la dreta més rància, corrupte i  casposa; i que, a més a més, parla en nom d'una majoria 
silenciosa quan precisament aquesta majoria silenciosa, és a dir, la nomenclatura parlamentària, 
estem parlant d'un 8% en el cas del PP i un 18 de Ciutadans. 
Doncs sí, senyor Mayoral, jo li volia fer aquesta reflexió, mal que li pesi, malgrat intenti encobrir amb 
Mocions, neteja-consciències podríem dir com la que se'ns presenta i que finalment acabarà  sent 
acceptada, perquè com tenen la majoria absoluta, així serà, li he de recordar que el seu país, ai, el seu 
partit, el PSC juntament amb el PP i la seva marca blanca, de Ciutadans, doncs, han emès, i això, ho 
sap vostè un càstig absolutament sever i sense precedent contra la voluntat d'un poble que no ha 
decidit altra cosa que emancipar-se, que ser independent. Han burlat la votació de més de dos milions 
de persones i, a més a més, han burlat la votació de més de vint mil persones a Granollers i, a més a 
més, han burlat el resultat d'aquell Referèndum, malgrat es fes a base d'hòsties, de por i d'amenaces i, 
a més a més han estat còmplices de facto d'aquest estat setge que tenim actualment a Catalunya. 
Senyor Mayo, senyor Terrades, també podria ampliar-ho, que va estar fotografiat, molt legítimament 
en una manifestació de societat civil catalana, l'altre dia a Barcelona. 
No serem nosaltres, i ho vaig dir a la ràdio l'altre dia i ho torno a repetir, no serem nosaltres, com sí 
han fet d'altres o s'ha fet d'altres que ho han qüestionat i ho han demanat, no serem nosaltres qui li 
diguem que trenqui el carnet, que deixi el partit, perquè, a més a més, entenem que aquesta 
metodologia seria, bé, una voluntat d'infantilitzar-ho i no és aquesta la nostra voluntat. 
El que sí que és veritat i això és el que intento jo posant-me a la seva pell, és que haurà de calibrar, 
serenament i a consciència, com li agrada vostè, quanta responsabilitat està disposat a aguantar 
sobre humiliacions, greuges, danys i perjudicis que aquests 155 està remetent contra el seu propi 
poble. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans. 

Senyor Carmany: Bé, molt breument. Primer de tot dir que Ciutadans, segons la regidora Oliver, 
marca blanca del partit Popular, té uns quants, més vots que la CUP, al Parlament, per tant, hi 
ha molta més gent que se'n refia de nosaltres que de vostès, "algo" bo tindrem. En quan l'article 155, 
molt breument, insistim amb el que hem dit abans, l'article 155 s'activa gràcies al senyor Puigdemont i 
el seu Govern. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, el senyor Mur té la paraula. 

Senyor Mur: Gràcies. Mirin, la Constitució Espanyola no permet, via un article 155, anul·lar un Govern 
escollit democràticament, no ho permet. El que passa, que el partit Popular acompanyat si volen de la  
marca blanca del Hacendado, com deia el senyor Rufian, i aquí, malauradament,i ens en sap greu, eh, 
amb el suport del PSOE, que per nosaltres aquí és traduït PSC, han estirat aquest article, tant com 
han pogut, per fer-hi cabre una anul·lació d'un Govern escollit democràticament. 
Mirin, jo crec, que si aquesta Constitució l'haguéssim estirat tant com hem estirat aquest article 155, 
estic bastant convençut que potser inclús hi hagués capigut un referèndum, perquè la Constitució 
contempla la possibilitat de fer referèndums, es tracta d'estirar d'algun article perquè hi càpiga del tot. 
Per tant, és aquí on nosaltres ens afermem amb la incapacitat de diàleg del PP i de Ciutadans en el 
Govern d'Espanya, és aquí on quan parlem de diàleg ha quedat evidenciat que no en tenen cap ganes 
de parlar. I permeti'm que els hi digui que quan parlen d'eleccions legals, doncs miri, fa dos anys hi 
van haver unes eleccions legals, absolutament legals, o en una formació o una coalició, i un partit 
polític, la CUP, defensaven un programa, defensaven una idea a fer un projecte de país,
aquesta coalició i aquest partit polític van decidir anar junts i posar-se d'acord amb aquest tema, i 
llavors ningú va dir res, d'això fa dos anys, només dos anys, és molt poc en política, dos anys, ningú 
va dir res, perquè segurament tothom es pensava que no seríem capaços de tirar endavant aquest 
projecte que se'n deia procés sobiranista, però què ha passat, ha anat passant el temps i llavors han 
hagut d'això, d'estirar un155, intentar anul·lar la capacitat de fer un referèndum, perquè això que era 
una promesa electoral i, que per tant, el més lògic del món és que es porti a terme, s'estava duent a 
terme, pot ser no hi estem massa acostumats a que promeses electorals es duguin a terme, però en  
aquesta ens hi vam posar en tots els sentits del món, una coalició i un partit, per cert, diferents i, per 
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cert, que moltes coses no ens hem entès, però com va ser la defensa aquest projecte hi vam ser-hi, i 
vam ser-hi tots. 
Escolti'm, com pot ser que el PP, no parlo de Ciutadanos perquè en aquell moment no hi eren, com 
potser que el PP defensi a capa i espasa una Constitució a la qual va votar que no, si vostès haurien 
de ser els primers de passar d'aquesta Constitució, si van votar-hi que no en aquesta Constitució, però 
ara, en canvi, abanderen la gran diguem-ne, es posa a davant de la defensa d'aquesta Constitució, 
simplement, perquè els projecte sobiranista no en volen sentir a parlar . 
Hi ha convocades unes altres eleccions el 21 de desembre, que ja veurem com es desenvolupen i 
com hi arribem tots plegats. Però ja li dic una cosa, què passarà si tornessin a guanyar els partits 
independentistes? les tornarem anul·lar, i així ho anirem fent fins que guanyem vostès, home, això no 
és la democràcia, no?

Alcalde: Senyor Sastre: 

Senyor Sastre: Sí, abans de començar, li hauria tornar a demanar a l'Enric Bartel que tiri enrere la 
cinta, però gairebé literalment,....

Alcalde: A l'Enric no li deixarem treballar..

Senyor Sastre: Gairebé, literalment, crec he dit: L' ultradreta que empastifa manifestacions tan 
legítimes com la que es va produir el diumenge a Barcelona i, si no són aquestes les paraules poc 
deuen diferir. Perquè escolti'm, en aquest consistori hi havia gent que estava ahir diumenge Barcelona 
manifestant-se per una cosa tan legítima com és la unitat d'Espanya, faltaria més, jo no tinc nassos de 
dir-li al senyor Terrades, per exemple, que diuen que hi era, que és d'ultradreta, home, podem diferir 
moltes coses amb el senyor Terrades, però no m'he begut l'enteniment a límits tals com per dir què és 
d'ultradreta, això punt número 1. Parlava ara de la legitimitat de la unitat d'Espanya, jo crec que aquí el 
pas número 1, és reconèixer la legitimitat del procés independentista, és a dir, ser independentista, és 
legítim? es pot estar a favor de que Catalunya deixi de formar part de l'Estat espanyol dins d'una via 
pacífica i democràtica? Aquesta és la pregunta que s'han de fer vostès al final, perquè, al final, 
qualsevol solució, i ara ja no em poso a parlar dels 155 o del 152 o d'un referèndum pactat, acordat, 
una DUI, no hi ha cap solució al conflicte polític que tenim ara sobre la sobre la taula , que no passi per 
donar una sortida política a l'independentisme, cap ni una, no n'hi ha cap altre , és a dir, si els 
independentistes, som legítims, som democràtics i pacífics no tenim cap sortida  per reivindicar la 
nostre posició i, si són majoria, poder-la dur a terme, serà un conflicte etern, aquest, i s'anirà 
enquistant cada vegada més i aquesta divisió que vostès els molesta tant, cada vegada serà més 
dura, hi haurà més famílies que no es parlaran; escoltin, només els hi demanem una cosa, que és una 
sortida política a l'independentisme, poder decidir d'alguna manera, perquè ara, el senyor Mur ho deia, 
molt bé farem unes  eleccions el dia 21 de desembre, però és que avui ja deia el vicepresident del 
Senat del PP, deia: «no, no, -i li preguntaven: I què passa si ganan los independentistas, pues 
volveremos a aplicar el 155». Ah, fantàstic, és a dir, i ara cada vegada que l'independentisme guanyi a 
les urnes aplicarem els 155,  per què? No per què l'independentisme sigui o perquè fem un 
referèndum il·legal, si aquest no és el problema, el problema és que no són capaços vostès de 
reconèixer que la unitat d'Espanya no és una cosa immutable dintre de la nit dels temps, i que pot ser 
que, democràticament, i de forma normal i de forma pacífica, hi hagi gent que legítimament digui: 
escolti, volem la majoria d'aquest territori, deixar de pertànyer a l'espanyol, perquè hi ha majories que 
ho avalen i criteris identitaris i de, simplement, voluntat popular que així ho acrediten i, per tant, fins 
que no facin això vostès tindrem un problema que es dirà, avui 155, demà no sé com i l'altre dia no sé 
com és; i en els que diuen ni DUI, ni 155, molt legítim també, no voler la DUI, molt legítim i no voler el 
155, molt legítim també, però clar, això els hi situa amb un escenari que vostès, Primer, han de 
proporcionar una sortida política a l'independentisme, que no ho estan fent, perquè ens estan abocant 
una altra vegada a l'inici del cercle, i no pateixin, que si portem 300 així, ho tornarem a fer les vegades 
que calgui. Però, Segon, també han de decidir els del ni DUI, ni 155, a quines de les dues, DUI o 155, 
volen obeir, per tant, la pregunta que s'han de fer avui, 1- és des divendres, Catalunya, un estat 
independent? Si la resposta és no, la pregunta que s'han de fer és, qui és, avui, el president de 
Catalunya?

Alcalde: Senyor Terrades: 

Senyor Terrades: Probablement aquesta Moció que avui s'ha acordat a la Junta de Portaveus, ja els hi 
reconec que està un pèl descontextualitzada, perquè es va presentar al matí del 27, del darrer dia 27 
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quan encara el Parlament de Catalunya no havia votat el que havia votat ni el Govern de l'Estat havia 
aprovat, primer, el Senat va aprovar el que va aprovar i després el Govern de l'Estat va aprovar el que 
va aprovar. 
Però bé, estem en aquest, en aquest debat, aquest és un debat que com amb una altra ocasió ja ha 
passat en aquesta l'Ajuntament, detalla una Moció d'aquestes característiques, en el grup municipal 
socialista ha originat debat, ja ho hem expressat una altra vegada, perquè el grup municipal socialista 
no va a cop de «pito» de  l'alcalde o del portaveu del seu grup municipal, sinó que, probablement, 
representa una certa transversalitat de la societat granollerina, de la societat catalana i, per tant, les 
qüestions que es plantegen i els debats que es plantegen són vius i obeïxen aquesta realitat, per tant, 
aquesta Moció, que avui tenen aquí que ha aprovat la Junta de Portaveus, va ser aprovada per 
majoria dels regidors i regidores del grup socialista . 
És una Moció que no neteja cap tipus de consciència, expressa la posició majoritària d'aquest grup, 
que no és altra que el nostre rebuig, no estar d'acord amb una declaració unilateral d'independència, 
ara explicaré perquè. És conegut la posició del socialisme català i tampoc en contra de l'aplicació de 
l'article 155. 
Algú ha parlat d'eleccions. A les eleccions tal com les van plantejat , no les va plantejar el president del 
grup Parlamentari socialista, el senyor Iceta, no, les va plantejar, definides com a plebiscitàries, el 
grup de Junts pel sí, amb el seu president  al davant el senyor, el senyor Artur Mas, i resulta que quan 
els ciutadans i ciutadanes van anar a votar,  l'any dos 2015,doncs aquells que les van plantejar com a 
plebiscitàries no van treure més vots que la resta de partits polítics. Tenim una llei electoral que és la 
que és, i això dóna més escons, però en vots, quan ens vam comptar un a un, resulta que vostès no 
tenien la majoria de vots per fer el que després han el fet, miri, fins i tot ho va reconèixer el diputat 
senyor Baños, de la candidatura Unitat Popular, en el Ple d'investidura en el Parlament de Catalunya, 
del president Puigdemont, quan li va dir que havíem de reconèixer que el Govern estava legitimat per 
fer algunes coses però no pel que després resulta  que ens hem trobat. 
Nosaltres seguim creient que l'Estatut és el marc legislatiu sobre el qual es vertebra l'autogovern de 
Catalunya i les seves institucions, i que els fets que van passar en el Parlament de Catalunya, el sis i 
set de setembre no ajuden a enfortir, o no van ajudar a enfortir l'autogovern, més ben dit van obrir una 
crisi profunda en el si del Parlament de Catalunya. 
Nosaltres creiem, i ho creiem sincerament que el camí adequat no pot ser la declaració unilateral 
d'independència, respectant aquells que la volen, perquè és un objectiu democràticament legítim, ara, 
no és assolible des del nostre punt de vista i aquesta és una posició que l'hem mantinguda des del 
primer moment, al marge de la legalitat vigent i sense reconeixement jurídic necessari, això és una 
garantia essencial des del nostre punt de vista. 
Ens preocupen els efectes que l'actual situació està causant al si de la nostra societat i les 
conseqüències negatives que ja és constaten sobretot en l'economia del país. 
Nosaltres a la nostra, ja dic,  està descontextualitzat, no ha hagut temps de rectificar perquè el 
reglament orgànic de l'Ajuntament és el que és. En aquella Moció expressàvem el nostre profund 
desacord en l'aplicació per part del Govern d'Espanya i del Senat de l'article 155, a més a més, creiem 
que la nostra posició la va expressar, perfectament, el que va ser president de la Generalitat de 
Catalunya, el José Montilla, no participant en aquesta votació. Creiem que no es poden laminar els 
nivells d'autogovern de Catalunya i seguim defensant i seguirem defensant solucions polítiques, i, li 
expressàvem al president de la Generalitat de Catalunya el nostre més profund desacord amb 
accions, com decisions de caràcter unilateral que ens podíem portar en aquesta pretesa declaració 
d'independència i reclamaven el retorn al marc de l'autogovern emparat per l'Estatut d'Autonomia. 
Aquesta és la posició del PSC. 
I li agraeixo en el regidor Sastre, home, que defensi el fet que molts granollerins i granollerines, ahir hi 
anéssim en una manifestació; sí, sí, vam anar-hi, però no era una manifestació per la unitat d'Espanya, 
eh, el lema de la manifestació era: Tot som catalans per la convivència i el seny. Perquè alguns, ens 
hem trobat també, que un altre sector de catalans ens volia expulsar d'aquesta catalanitat, ja els hi 
vaig dir jo un dia que això no ho aconseguiria, perquè nosaltres creiem des que som un partit, 
profundament catalanistes; li agraeixo les seves paraules, perquè companys d'organitzacions 
polítiques avui assegudes en aquest hemicicle, ens han posat "a caldo", als que hi vam anar, com a 
mínim a mí, a través de les xarxes socials, pel fet que puguessim anar en aquest tipus de 
manifestació.

 Alcalde: Sí, i, en tot cas, si em permeten, per evidents al·lusions, atès que si ho hauria de fer en el 
torn de precs i preguntes, òbviament, li contestaré, senyora Oliver. A mí no m'agrada excusar-me amb 
el silenci, com he vist en les darreres setmanes, massa temps a determinats fòrums. 
Escolti, vostè està preocupada per la meva consciència, jo més, és la meva consciència. 
I li vull explicar d'on vinc. Jo vinc de la unitat antifranquistes, sap. Vaig començar molt jove, i vaig 
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començar molt jove treballant amb una idea clara, que és lluitar per la llibertat, lluitar contra la 
dictadura des de la clandestinitat. I vaig fer-ho tenint molt clar que havia un element central, i molts de 
la meva generació, aquí n'hi ha alguns, compartíem; lluitar contra qualsevol mena de pensament únic; 
lluitar per la llibertat; lluitar per recuperar les paraules, les nostres, i dites en la nostra llengua; 
recuperar també la dignitat i treballar per la igualtat . 
D'aquí vinc, des de molt jove. I, efectivament, jo he contribuït a bastir un edifici, que avui es diu PSC, 
algunes de les bigues que hi ha en el PSC, alguns dels fonaments els hi he posat jo, modestos, petits. 
Però jo he contribuït a fer aquesta casa, i ho dic amb orgull, perquè el PSC ha estat un element clau, 
essencial, per construir el país que tenim, i avui no viu les seves millors hores, és clar, és evident, 
però el país, té molt  a agrair a la feina que el PSC ha fet històricament.
Fa 40 anys va retornar a Catalunya el president Tarradellas i, això només s'explica, o només es pot 
explicar, perquè qui va guanyar les eleccions de Catalunya, va ser Joan Reventós, les eleccions del 
77, recordem-ho, perquè no estava en el full de ruta dels partits nacionalistes en tornar el president 
Tarradellas, i aquest l'element clau de ruptura que va haver-hi en aquest país, l'únic, en aquest estat, 
l'únic que entroncava amb la legalitat republicana, l'únic, i té un protagonista, que es diu PSC. No 
explicarem ara la història del PSC, no és el que toca, però en tot cas, quan des de molt jovenets hem 
construït aquesta història, alguns reivindicàvem, perquè defensava la llibertat, partits oberts, 
integradors, d'àmplies fronteres deia l'Isidre Molas, capaços d'entendre moltes coses i de compartint  
posicions que, no sempre eren exactament les mateixes, amplies fronteres; els partits transformadors 
tenen àmplies fronteres aquí i arreu; i defenso un partit amb àmplies fronteres, per tant, defenso un 
partit que no sigui dogmàtic, defenso un partit que sigui capaç de debatre i de deixar exercir la llibertat 
en els seus militants. 
Jo en el PSC m'he sentit sempre molt lliure, a vegades he estat, a la majoria i a vegades he estat a la 
minoria, és evident, senyora Oliver que avui no estic amb la majoria, avui estic a la minoria, però haig 
de constatar, el respecte amb el que en Miquel Iceta em tracta i amb el que escolta les coses que jo 
dic, que, algunes les comparteix i altres no. Miri, no militaré mai en un partit dogmàtic i tancat, jo 
defenso i milito en un partit obert, i en aquest partit  o qualsevol partit jo vull tenir la meva veu , la meva 
veu, el més important és la meva consciència i la meva llibertat, perquè l'única forma de buscar i 
d'arribar llibertats col·lectives és exercir la llibertat personal. I miri, senyora Oliver, jo l'exerceixo, jo dic 
el que penso, fa molts anys que dic el que penso i, per tant, quan no estic d'acord amb alguna opció 
del meu partit ho dic, perquè sempre, sempre ha primat aquesta actitud de consciència, aquesta 
passió per la llibertat, i que amb el temps s'hi afegeix una altra cosa, el fet de què, a partir dels càrrecs 
públics que ostentes, estàs posant en valor més la teva funció com a referent públic que no pas que 
com a militant d'un partit. 
La suma d'aquestes d'històries fa que jo tingui un pensament sobre aquest tema, que l'he expressat 
reiteradament. Sí agafem l'hemeroteca i llegim el que jo he dit i escrit sobre com crec que s'ha de 
resoldre el problema de Catalunya Espanya .
Estic convençut que trobarà poques persones que hagin mantingut un fil conductor tant clar. Avui, 
segueixo pensant que a l'encaix Catalunya Espanya només es pot resoldre amb un Referèndum legal i 
acordat, n'estic convençut, i ho segueixo dient, i quan ho dic, ho dic amb la boca plena, perquè m'ho 
crec. És l'opció del meu partit? Doncs no, però, per exemple, en Santi Vila diu coses que no estan 
majoritàries al vostre partit, per sempre; i això és bo, i no haurien de fustigar vostès els que tenim veu 
pròpia, perquè  crec que són útils, també, en el debat polític i social, i demanaria que el respecte que 
tenen els companys, els que critico a vegades, no estiguessin també, per exemple vostè mateixa, que 
tant preocupada està per la meva consciència. 
Segueixo reivindicant que l'única sortida que, és la meva opinió, modesta i pot ser equivocada, que 
això es resoldrà votant i es resoldrà un dia amb un Referèndum legal i acordat, estic convençut, i 
aquest és el meu empeny, algú em diu, utòpic, probablement, no he renunciat mai a cap utopia, mai. 
Ara, però, tenim un problema, que és que aquest país viu temps incerts, temps incerts. I en aquests 
temps incerts no renunciaré a explicar-me, per consciència, precisament, no renunciaré a explicar-me.
I crec que ara ens toca fer algunes coses, em toquen a mí com alcalde, proposar algunes coses; i a 
més a més tinc el vici d'escriure i explicar-les. Jo crec que és temps, perquè en aquesta ciutat siguem 
capaços i generar aquells espais de diàleg que en altres indrets no hi ha estat, en alguns casos ho 
hem aconseguit, hi hem de tornar, en alguns casos no aconseguit, hi hem de tornar. 
Sé, també, que hi ha partits refractaris al diàleg, eh, però, en tot cas, crec que hi ha una part important 
de partits que estan pel diàleg. Diàleg, segon, aquesta ciutat ha de ser una part de la solució i hem 
d'esforçar-nos des d'aquest diàleg i des de la recerca d'àmbits col·laboratius al generar aspectes 
usuals que ens permetin evitar qualsevol mena de risc per la convivència, per la cohesió, que és el 
nostre bé més preuat, i alhora, el meu compromís és en la defensa de les institucions, és clar que sí. 
La senyora Secretària té un encàrrec, el primer pas que li vull donar que ens faci perdre  qualsevol 
aspecte que hem conquerit en matèria d'educació, en matèria de salut, en matèria de drets socials, 



286

ella té, l'encàrrec de qualsevol qüestió que s'adopti en aquesta situació anòmala que estem vivim , a 
partir del 155, de dir-m'ho i de buscar solucions i denúncia, aquest encàrrec, des d'aquest matí, no, 
des d'ahir al matí, no, avui és dilluns? des d'aquest al matí, que és quan hem pogut despatxar. 
Defensa de les institucions, defensa d'aquests espais que són nostres, defensa d'aquests drets que 
hem aconseguit, que hem assolit, treball a partir del diàleg i buscar els espais perquè Granollers no 
perdi, ni un pam de l'activitat econòmica i social que l'ha caracteritzada. Liderant amb orgull un grup 
divers, amb gent que pensa diferent, amb gent que ha anat a manifestacions independentistes i amb 
gent que ha anat a manifestacions, com són, en defensa de la llibertat i del seny, deia.

Jo vull un grup plural que reflexi bé la societat i crec que el tenim, i crec que és una part de 
l'esperança, crec, i com deia el senyor El Homrani, com que no estem convençuts gairebé res, ho 
crec, i intentaré fer-ho possible. 

Molt bé, en tot cas, passem a la seva Moció, segurament això no tocava aquest moment, però la 
senyora Oliver m'ha interpel·lat directament i què crec, creia, que havia d'intervenir. 

Ens queda una última Moció.

14141414....6666).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER FER DE L’EDUCACIÓMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER FER DE L’EDUCACIÓMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER FER DE L’EDUCACIÓMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER FER DE L’EDUCACIÓ    
UNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT PLENAMENTUNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT PLENAMENTUNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT PLENAMENTUNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT PLENAMENT    
DEMOCRÀTICADEMOCRÀTICADEMOCRÀTICADEMOCRÀTICA ,,,,    SOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERASOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERASOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERASOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERA     

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per Majoria absoluta  amb els vots 
favorables dels Grups Municipals del PSC-C ,  PDeCAT-Demòcrates i d'ERC-AG-AM i el vots en 
contra dels Grups Municipals de  C's, CpG-CUP-PA  i del PP .
 
 Atès, les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el seu sistema 
d’immersió lingüística per part de ministres del Govern espanyol, i altres representants polítics 
destacats, 
Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és més important 
treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que no pas seguir altres models 
d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per llengua i per l’elecció de les famílies entre 
dos models diferenciats ha acabat establint diversos models educatius , 

Atès que, aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els resultats obtinguts tant 
en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle i, singularment, en les 
proves d’accés a la universitat. 

Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la nostra societat 
-tot i els sobre costos i esforços que els centres, els docents i les comunitats territorials educatives 
han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la consecució de més cohesió social , 

Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya, fonamentat en la 
LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i ciutadans, 

Atès que, el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i professionals esdevé 
cabdal en el model que compartim i defensem, 

Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el debat, la 
llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen principis pedagògics que 
compartim i defensem, 

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya :

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

Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en qüestió l’acció 
educativa i el model d’escola catalana. 
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Segon. Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre suposats 
"adoctrinament ideològics" que havia sol.licitat a la Conselleria d’Ensenyament, però que no tenen cap 
base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el país . 

Tercer. Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per mantenir la 
cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que ens hem donat . 

Quart. Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges mancada de 
respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres educatius . 

Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de Catalunya, al 
Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
de Municipis de Catalunya, i a les entitats educatives del municipi .  

Alcalde: Aquí hi ha demanat un torn d'intervencions, per part...Senyor Moya, sí? vol intervenir? 
Endavant.           

Senyor Moya: Gracias alcalde. Muy brevemente y aprovecho para contestar. Seguramente en su 
Constitución, señor Mur, no cabe la aplicación del 155, en mi Constitución tampoco cabe la 
declaración unilateral de independencia, no nos entenderemos. 
En esta Moción hablan de algo que es falso, pues si algo es falso no entiendo porque tenemos que 
debatir una Moción de algo que es falso; y si es falso no quiero debatirlo, si que debatiré, o si que me 
interesaría más las 15 escuelas nuevas que se van a hacer en Catalunya, porque 15 siguen estando 
en barracones? Porque tenemos problemas que tenemos en los institutos que tenemos aquí en la 
ciudad. 
El tema del adoctrinamiento en las escuelas o no, sí que me puede chocar muchas cosas que veo que 
se hacen en la escuela, aquí en Catalunya. Si hay denuncias, si hablamos de escuchar la voz de 
todos los ciudadanos, de las minorías y de las mayorías, si hay denuncias y hay gente que se está 
quejando, deberíamos escucharlos y deberíamos estar viendo qué está pasando. 
Yo no puedo decir que a mi hija la adoctrinen en la escuela pública de aquí de Granollers, pero, sí, 
que me choca mucho que me hagan una encuesta personal y me digan que es para mejorar el nivel 
educativo de mi hija, y me pregunten si soy catalán, si soy español o soy de otros, y ahí lo dejo. Eso 
ha pasado en una escuela pública aquí en Granollers y me ha pasado a mi en concreto. Eso 
argumentado para decirme que es para mejor el nivel educativo de mi hija , y eso es así, eh.

Alcalde:Bé, en tot cas, jo crec que aquesta enquesta li ha fet l'Ajuntament de Granollers, o bé, una 
institució contractada per l'Ajuntament de Granollers, precisament, per fer un estudi sobre segregació 
per tal de solucionar problemes, no per crear-ne, crec, però, bé, en tot cas, ja li explicaran en la 
Comissió Informativa. 
Senyor Navarro, té la paraula: 

Senyor Navarro: A veure, s'han utilitzat molts adjectius en aquest Ple, jo n'utilitzaré dos, que alhora de 
pensar el vot de la Moció ens ha portat a votar en contra, que són la coherència i l'honestedat. 
No em referiré a les anteriors. 
El partit que governa a Granollers amb el 43% del vots i la majoria absoluta, ens presenta una Moció 
sobre educació on fa una crítica a les denúncies que s'han fet sobre l'escola. Voldria llegir algunes 
d'aquestes crítiques: "En  Catalunya llevan años desarrollando un movimiento prefascista", parlaven 
d'ultradreta, eh," Prefascista", apunti això, "Muestra de ello serían los 40 años con colegios catalanes 
controlados por rufianes", els d'Esquerra podeu apuntar, " Y una tele pública asquerosamente sectaria 
y envenenada", 4 d'octubre del 2017. "Décadas enseñando en la escuela a los niños catalanes, que 
España les roba, no podían tener un buen final". Saben qui va dir això? ho saben? Ho saben? Alfonso 
Guerra i José Bono. Seguim, "Lo que está ocurriendo en Catalunya", em diran, és que aquests són 
dinosaures, eh, però ara segueixo, " Lo que está ocurriendo en Catalunya es un debate 
contemporáneo, es un debate que estan abordando las democracias en otros lugares de Europa, en el 
Reino Unido, en Hungría, en Polonia, en Alemania, en Francia o en Austria. Hay movimientos 
regresivos y reaccionarios que lo que están haciendo es recortar derechos y libertades y deteriorar 
nuestra democracia". Aquesta darrera, que insulta, en els que defensem la independència, estar 
legítimament representada per la majoria absoluta al Parlament, i que equipara el nostre moviment 
amb el feixisme a altres llocs d'Europa, saben qui la va dir? Aquell en el qual, el senyor Mayoral, va 
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demanar el vot, que es diu Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va dir això. 
Clar, ens trobem davant d'una Moció que ens diuen paraules boniques, que ells no tenen res a veure, 
suposo que ara hem diran, amb tot això que s'ha dit. Això ho va dir el senyor Pedro Sánchez, dissabte 
21 d'octubre, en el Congrés que es va celebrar a Múrcia, suposo que amb el PSOE a Múrcia. Clar, si 
vostès demanen el vot d'aquestes persones, després ens fan una Moció d'aquest tipus, doncs, 
nosaltres hem de dir, que per nosaltres això és hipocresia. He buscat la paraula en el RAE, perquè 
ningú se m'enfadi; hipocresia és:" fingimiento de cualidades". Això és el que estan fent vosaltres, 
vostès, perdó, i això és el que nosaltres volem denunciar, perquè com dèiem, el dimecres que ens van 
trobar a la Porxada, amb l'educació no s'hi juga. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Carmany. 

Senyor Carmany: Bé, aquesta Moció, en el punt dos: «retirada dels requeriments sobre els suposats 
adoctrinaments». Home, jo, sincerament, les paraules que ha dit el regidor Navarro sobre com han dit 
les coses  militants de partits constitucionals , la veritat, són molt fortes, però sí que és veritat que hi ha 
bastants exemples d'adoctrinament a les escoles catalanes, sí, sí, teniu pressa? ho dic perquè és que 
tinc aquí molts exemples, amb noms d'escoles, amb cursos, ho tinc tot, qui vulgui, ho dic perquè ja no 
m'allargaré, són les 12 de la nit; però és clar, qui vulgui, cap problema, se li entrega la informació i ho 
pot mirar. 
Vull dir, és que, no enganyem, hi ha adoctrinament polític independentista a les escoles de Catalunya, 
no a totes, però a moltes sí. Aquesta és la realitat, per tant, suposats adoctrinaments, no, no, hi ha 
adoctrinaments.  No fa gaire, em sembla en el regidor Aroles, doncs, en un  Ple també van ensenyar 
una fotografia del col·legi Lledoner, em consta que un company meu va parlar amb vostè, vull dir, és a 
dir, bé, no sé si expressament o sense voler, clar, hi hauran  mestres que a la  millor, les seves 
ideologies, ja tenen assumit que Catalunya és un país i, per tant, ells ho diuen, a la millor no hi ha 
mala intenció, però bé,  aquest problema hi és i s'ha de buscar una solució. Gràcies

Alcalde:Moltes gràcies. Per part de coses per d'Esquerra. Endavant:

Senyor Mur: En tot cas, donar, totalment, suport en aquesta Moció en el sentit de què l'educació 
pública a Catalunya és una educació que és, excel·lent, que ha restat reconeguda per tota Europa i 
que el seu sistema d'immersió lingüística, per exemple, garanteix un nivell lingüístic del català i del 
castellà a tota la gent que viu, a tots els nens i nenes de Catalunya, cosa que, si Espanya fos un país 
normal, el català també seria una llengua oficial a Espanya, perquè si tots som espanyols hauria de 
ser la llengua oficial d'Espanya, també, com l'eusquera i com el gallec, i llavors tots els nens i nenes 
d'Espanya parlaríem potser, fins i tot a banda de l'anglès, el francès o lo que fos, aquests quatre 
idiomes i seria fantàstic; però això es va negar, això en la època de la transició es va tallar per l'arrel i 
es va decidir que només hi havia una llengua possible a Espanya que era el castellà . 
Per tant, l'esforç que ha fet l'escola pública catalana per superar aquest, diguem-ne entrebanc de la 
Constitució, és molt potent. I dir-li, que jo no vull que la Constitució espanyola posi que hem de fer una 
DUI, no, no, una cosa molt més senzilla,  que tenim dret a fer un Referèndum per decidir què volem 
fer. Gràcies

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, el senyor Sastre:

Senyor Sastre: Sí, molt, molt breument, eh. Abans parlava del conflicte polític, acabi d'una manera o 
d'una altra, ja dic que desconec quin serà aquest final. Jo deia que hi han coses que segur que 
passaran, i es  que recordarem la ignomínia que van patir els Jordis, i això serà cosa que perdurarà i 
és inesborrable. Doncs altre ignomínia que recordarem, hi ha unes quantes més, però aquesta és una 
altra, és d'intentar, deixi'm-ho dir així, «empastifar» l'escola pública i no pública, concertada catalana, 
titllant-la d'adoctrinament, perquè entenc que aquest d'adoctrinament, aleshores, és una finalitat 
política, entén que és formar, diguéssim, partits independentistes que acabin aclosionant amb 
independentistes sediciosos el dia de demà.  Si aquest adoctrinament sistemàtic existís, aquest 
dossier tan maco que ens ha tret el senyor Carmany, de Ciutadans, hauria de ser, aproximadament 
d'aquest tamany i multiplicat per 300, per tenir en compte, doncs, la quantitat d'escoles, alumnes, 
pares, que s'haurien posat les mans al cap. Escolti'm l'adoctrinament a les escoles catalanes, no 
existeix, com a mínim amb finalitats nacionalistes, si existeix, és un adoctrinament amb uns 
determinats valors democràtics i cívics que em sembla que són els que es van constatant 
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habitualment que tenen els nostres  fills i filles, d'aquells que en tingui, o alumnes d'aquells que han 
sigut  professors. Perquè aquesta és una altra, parlar d'adoctrinament, no només posa en dubte el 
sistema, sinó que és un insult a totes aquelles persones docents, mestres que es dediquen a fer la 
seva feina amb una professionalitat increïble, com la d'aquells que fan possibles altres serveis públics, 
com per exemple, els mitjans de comunicació públics a Catalunya, Catalunya ràdio  i TV3, que també 
són constantment posats amb entredit amb falses acusacions.

Alcalde: El senyor Terrades té la paraula.

Senyor Terrades: Sí, abans d'entrar a la defensa de la Moció en si. Miri jo em quedo amb les paraules 
del president Montilla i del Pedro Sánchez que afirma que Espanya és una nació de nacions, i ja està, 
em quedo amb  aquestes declaracions.

Jo no sé, clar que tothom veu la realitat com la veu, però el que és evident és que en el darrers mesos 
hi ha hagut una escalada d'afirmacions per part de ministres del Govern d'Espanya. Molt abans també 
per dirigents de Ciutadans que es qüestionaven el model educatiu català.
De fet, Ciutadans va néixer per una cosa, senyor Carmany, que és per carregar-se el model 
d'immersió lingüística a Catalunya.
Miri, nosaltres ens sentim mares, pares, com li vulgui dir, del model educatiu de Catalunya. Jo vull 
posar en valor el paper que van tenir a la creació d'aquest model, la pedagoga Marta Mata i un diputat 
que es deia Pepe Gonzàlez. Fent què? Doncs, lluitant perquè a Catalunya hi hagués un sol model 
educatiu, és a dir, que no hi haguessin dos models educatius, dos models diferenciats a Catalunya en 
funció de la llengua materna de cada una de les famílies.
Aquest és el model d'immersió lingüística que van defensar ja un grapat d'anys i que seguim 
defensant avui, perquè és un model d'èxit, és un model que ha treballat per la convivència, que és un 
model que al final de tot el seu recorregut educatiu s'ha demostrat que és un model, deixi'm dir-ho així, 
d'excel·lència, i això es nota singularment en les proves d'accés a la universitat, si ho comparem amb 
altres nacions o regions, territoris d'Espanya.
L'aportació del nostre sistema educatiu ha estat cabdal per la consecució de més cohesió social a 
Catalunya en uns moments, uns anys enrere, quan la integració de persones nouvingudes era una de 
les preocupacions de tots nosaltres, de totes i tots nosaltres.
Per això, davant d'aquestes manifestacions que hem vist amb preocupació per part, darrerament, de 
ministres del Govern del Partit Popular, del Govern d'Espanya, històricament d'una altra formació 
política, per això, nosaltres avui hem volgut presentar aquesta Moció.

Alcalde: Molt bé. En tot cas, sinó m'equivoco, les Mocions s'han acabat, tinc aquí l'ordre del dia. És el 
moment dels precs i preguntes.

TORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTES     

Per part del Partit Popular, algun prec, alguna pregunta? No? Per part de la CUP? No? Per part de 
Ciutadans?. Endavant senyor Meseguer:

Senyor Meseguer: Gràcies  senyor alcalde. Bé a mi m'agradaria fer un prec, una pregunta, una reflexió 
ràpida, eh.

Alcalde: Ha de ser un prec o una pregunta, les afirmacions no entren en aquest torn.

Senyor Meseguer: Perquè des de fa 3 anys que sóc regidor d'aquest Ajuntament,  crec que, a 
vegades, no sé si sóc regidor de l'Ajuntament de Granollers, si sóc diputat del Parlament.. Es toquen 
temes sempre al final molt genèrics, crec que hi ha punts que no s'haurien de debatre aquí, crec que 
els ciutadans de Granollers, granollerins i granollerines, els agradaria que parléssim més de la seva 
problemàtica i de com resoldre els seus problemes i no perdre'ns sempre amb el tema d'entrar que si 
la dependència. Portem 3 anys aquí parlant del mateix. 
Llavores és, allò que dius, el bosc no em deixa veure la muntanya. 
Jo crec que hauríem de fer una reflexió tots per centrant-se més a que aquests debats que fem siguin 
més de la ciutat i que poguéssim cadascú segons el seu punt de vista millorar la nostra ciutat, perquè 
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sinó, al final ens quedem amb el tema, de temes que jo crec que són més genèrics.
Jo, aquí m'he donat compte que tothom entén de lleis, veig que aquí tothom entén de tot; jo no tinc tant 
nivell i crec que ara no hem d'entrar aquí a jutjar a un, a altre, però sí ens hem de centrar, penso, més 
en temes de la ciutat de Granollers.
Només volia dir això. Gràcies.

Alcalde: En tot cas, és un prec que és col·lectiu, per tant, tothom que reflexioni sobre el que diu. 
En tot cas, jo crec que, avui, hem dedicat una part del debat al problema que estem vivint, que és un 
problema que es viu a la ciutat també. Em sembla que és normal que s'hagi aflorat en aquest Ple, és 
una opinió també modesta.
Per part d'Esquerra? No? Per part del PDeCAT? No?.

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


