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Alcalde president:
Bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió ordinària del Ple municipal del mes de maig. En tot 
cas, en primer lloc, del que es tracta és de preguntar als membres del consistori si tenen alguna 
esmena a l'acta? 

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     24242424    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2012201220122012

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



Alcalde president:
Si no n'hi cap la donaríem per aprovada. Passem als punts 2 i 3, endavant senyora Secretària, 
 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    14141414    AAAA    17171717,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    3333,,,,    10101010,,,,    17171717    IIII    24242424    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2012201220122012,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 
 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, en concret el punt número 4, 
endavant senyora Secretària, 
 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    12121212////2012201220122012    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinaricrèdit extraordinaricrèdit extraordinaricrèdit extraordinari    per un import de 427.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 12/2012.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 12/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 427.000,00€, 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 president:
No hi ha anunciades intervencions, si que hi ha petició de votació, 

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

 

Alcalde president:
Passem al punt número 5, endavant, 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUS    1111////2012201220122012    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS PERDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS PERDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS PERDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS PER    
SUPLEMENT DE CRÈDITSSUPLEMENT DE CRÈDITSSUPLEMENT DE CRÈDITSSUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost del Patronat municipal Museu de Granollers per suplement de crèdits per un import de 
3.000,00 euros, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC MUS 1/2012.

Vist que des del Patronat s'ha manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària o la que hi ha és insuficient o no 
ampliable.

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 36 del RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març ,pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC MUS 1/2012 de modificació del Pressupost del Patronat municipal 
Museu de Granollers per suplement de crèdits per un import de 3.000,00 euros, amb el detall següent:

       

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

Alcalde president:
Tampoc hi ha anunciades intervencions, si que hi ha petició de votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::CapCapCapCap....



AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    12121212        CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::1111 AGAGAGAG::::    1111

 
Alcalde president:
Passem al punt número 6, endavant senyora Secretària,

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADSCRIPCIÓ A GRANOLLERS MERCAT DEL CENTRE DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADSCRIPCIÓ A GRANOLLERS MERCAT DEL CENTRE DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADSCRIPCIÓ A GRANOLLERS MERCAT DEL CENTRE DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADSCRIPCIÓ A GRANOLLERS MERCAT DEL CENTRE DE SERVEIS    
AVANÇATS A LES EMPRESES DE CAN MUNTANYOLAAVANÇATS A LES EMPRESES DE CAN MUNTANYOLAAVANÇATS A LES EMPRESES DE CAN MUNTANYOLAAVANÇATS A LES EMPRESES DE CAN MUNTANYOLA

El centre de serveis avançats a les empreses de Can Muntanyola és un equipament de nova 
construcció ubicat al polígon de Palou Nord on es preveu desplegar diferents tipus de programes i de 
serveis adreçats a les empreses del territori .

El desenvolupament de serveis de promoció econòmica i de cooperació amb les empreses és un 
encàrrec de l'Ajuntament a l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, en l'acord del Ple en sessió 
de 24 de desembre de 2004, de creació de l'entitat i d'aprovació dels seus Estatuts. 

En compliment de l'acord del Ple, i per millorar l'eficàcia en l'assoliment dels objectius del nou 
equipament, és convenient encarregar a Granollers Mercat l'administració de Can Muntanyola i 
adscriure l'equipament a aquesta entitat pública empresarial. 

El desplegament en Can Muntanyola d'actuacions i de serveis municipals de promoció econòmica  
contempla l'opció de comercialitzar les aules, les sales i les instal�lacions d'aquest equipament, així 
com també la concertació d'acords de col�laboració amb organitzacions públiques i privades per a 
l'execució conjunta d'actuacions  adreçades al compliment dels objectius de l 'equipament.

En aquesta línia de concertació amb altres organitzacions, Can Muntanyola acollirà la seu oficial 
principal de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona, en virtut de l'acord 
del Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2010, modificat per l'acord del 
Ple de 28 de febrer de 2012, d'aprovació del conveni-marc de col�laboració amb la Cambra de Comerç 
de Barcelona en el projecte de Can Muntanyola, on es preveu l'arrendament a la Cambra d'una part de 
la planta baixa de l'equipament.

La finca on s'ha construït l'esmentat Centre de serveis a les empreses està inscrita en el Registre de la 
Propietat de Granollers núm. 1, en el volum 2.520, llibre 827, foli 100, núm. de finca 40.730, amb la 
següent descripció: “Porció de terreny de 6.973 m2 de forma rectangular. Llinda al nord amb la finca 
segregada d'una superfície de 1.731 m2 ; al sud amb el carrer Mollet; a l'est amb el Camí del mig, i a 
l'oest amb el carrer de Palautordera”

Vist l'informe tècnic de data 16 de maig de 2012 del director de Granollers Mercat i el plànol de 
situació de la finca que s'inclouen a l'expedient.

Fonaments Jurídics:

L'adscripció de bens als ens dependents de l'Ajuntament està previst a l'art. 73 de la Llei del patrimoni 
de les administracions públiques, en relació a la Disposició final d 'aquesta Llei, quan a la regulació del 
patrimoni de les entitats públiques empresarials establert en el seu art. 56, i en concordància amb els 
art. 214.1, 215 i 216 del Decret 179/195, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, així com, d'acord amb l'art. 25 dels estatuts reguladors de l'EPE 
Granollers Mercat que s'han fet esmen. 

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

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

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



PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l'adscripció de l'equipament de Can Muntanyola, destinat a Centre de serveis 
avançats a les empreses, ubicat al carrer del Mig núm. 22, d'aquesta ciutat de Granollers, a l'entitat 
pública empresarial Granollers Mercat, per al compliment de les seves pròpies finalitats i de totes 
aquelles que li encomani l'Ajuntament de Granollers, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2012, 
que tot seguit es detalla:

“Finca on s'ha construït l'esmentat Centre de serveis avançats, inscrita en el Registre de la Propietat 
de Granollers núm. 1, en el volum 2.520, llibre 827, foli 100, núm. de finca 40.730, amb la següent 
descripció:

“Porció de terreny de 6.973 m2 de forma rectangular. Llinda al nord amb la finca segregada d'una 
superfície de 1.731 m2 ; al sud amb el carrer Mollet; a l'est amb el Camí del mig, i a l'oest amb el 
carrer de Palautordera”.

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

Alcalde president:
La Regidora Andrea Canelo ens farà una breu presentació del punt, endavant, 

Sra. Canelo:
Gràcies Alcalde. Molt breument, tal i com explicava la Secretària, avui sotmetem a aprovació plenària 
l'adscripció del Centre de Serveis Avançats a les Empreses de Can Muntanyola a l'Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat.

Com tots vostès saben el desenvolupament dels serveis de Promoció Econòmica i de Cooperació 
amb les empreses és un encàrrec de l'Ajuntament a l'EPE Granollers Mercat en virtut de l'acord de Ple 
en sessió de 24 de desembre del 2004, quan es va crear l'entitat i se'n van aprovar els seus estatuts. 
És per això que en compliment d'aquest acord plenari i per millorar l'eficàcia i l'agilitat també en 
l'assoliment dels objectius del nou equipament cal fer-ne aquesta adscripció. És important, això si, que 
l'adscripció no suposa l'alteració de la titularitat del be que continuarà essent de l'Ajuntament de 
Granollers, sinó que s'ha de formalitzar l'adscripció per tal que Granollers Mercat pugui donar 
compliment a les seves pròpies finalitats i, com deia també, a les que se li encomanin per part de 
l'Ajuntament. Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, no hi ha demanades paraules i si que hi ha demanada votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    21212121 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::1111 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    4444    PPPPPPPP::::    4444

 
Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 7, endavant senyora 
Secretària,

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA ELS DOCUMENTS QUEDICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA ELS DOCUMENTS QUEDICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA ELS DOCUMENTS QUEDICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA ELS DOCUMENTS QUE    
INTEGREN EL TEXT REFÓS DEL PLA DINTEGREN EL TEXT REFÓS DEL PLA DINTEGREN EL TEXT REFÓS DEL PLA DINTEGREN EL TEXT REFÓS DEL PLA D ''''ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL DE GRANOLLERS

En data 10 d'abril de 2012, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme ens va  



comunicar la resolució del seu Director General publicada en el DOGC de 4 d'abril de 2012 en la qual 
es disposa el compliment de les sentencies recaigudes en els recursos contenciosos administratius 
núm. 553/07, 555/07 i 552/07 interposat respectivament  Brenntag Quimica S.A., Josep Marimon 
Enrich i Autoliv Klye S.A, la part dispositiva de la qual ens diu el següent: 

"... estimar en part el recurs contenciós administratiu interposat per la representació dels demandants 
contra desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada formulat contra els acords de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 27 d'abril de 2006 i 28 de setembre de 2006, 
d'aprovació definitiva del POUM de Granollers i de conformitat el seu text refós; únicament en el sentit 
de declarar la nul�litat dels acords recorreguts i del POUM impugnat i acordar la retroacció del 
procediment administratiu perquè tingui lloc un nou tràmit d'informació pública del POUM en la versió 
aquí impugnada, havent de prosseguir el tràmit conforme a dret. Desestimar les altres pretensions de 
la demanda.
Atès el que disposen els art. 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa  
administrativa, resolc donar publicitat a la part dispositiva de la sentencia esmentada per a un 
coneixement general.”

Aquestes sentencies del TSJC son fermes (per no haver estat recorregudes en cassació davant el TS)  
i cal executar-les com a màxim  en el termini de dos mesos a partir de la seva fermesa.

Les mateixes tenen el seu origen en la sentencia núm. 373, de 12 de maig de 2011 en el recurs núm. 
441/2007 interposat per FERIMET S.L., que encara no es ferma per haver estat recorreguda per 
l'actora en cassació davant del TS, i que disposa també la nul�litat dels acords recorreguts del POUM 
impugnat acordant la retroacció del procediment administratiu perquè tingui lloc un nou tràmit 
d'informació pública, en la versió impugnada i procedint els tràmits conforme a dret, perquè entén que 
el fet que el text refós del POUM incorpori una reserva viària per la construcció d'una nova carretera 
de connexió de la via interpolar C-35 de Granollers  amb la variant de Cardedeu i l'autovia del marge 
esquerra del riu Besos diferent de la prevista en la versió del POUM exposat al públic constitueix una 
modificació substancial del planejament.

Així mateix les sentències de referència aprecia que en l'aprovació inicial mancava la memòria social i 
l'informe d'avaluació de la mobilitat generada essent necessari també una nova informació pública en 
aquest aspecte.

No obstant i això les sentencies es van dictar en el sentit d'acordar la nul�litat del POUM i de 
retrotreure el procediment administratiu perquè tingui lloc un nou tràmit d'informació pública 
incorporant els documents que ja consten en l'aprovació definitiva i bàsicament els que es 
corresponen en el nou traçat de la C-35, la memòria social i l'informe de l'avaluació de la mobilitat 
generada, en definitiva l'administració municipal haurà de prendre els acords en aquest sentit .

Cap d'aquestes sentències anul�la l'aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) 
de Granollers i, per tant està plenament vigent, així com els efectes de la seva aprovació, és a dir, la 
suspensió de l'atorgament de llicències de parcel�lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació 
o enderrocament de construccions, d'instal�lació o ampliació d'activitats o usos concrets, en tot el 
terme municipal, així com la tramitació del planejament urbanístic derivat concret, de projectes de 
gestió urbanística i d'urbanització complementaris, d'acord amb l'article 70.1 de la Llei 2/2002, de 14 
de març d'Urbanisme, en tant que el document aprovat inicialment, revisió del Pla General, afecta tot 
el terme i les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic vigent. No obstant 
això, es podran atorgar llicències de parcel�lació, d'edificació i d'enderroc basades en el règim vigent, 
sempre que es respectin les determinacions del nou planejament en tràmit, així com els informes 
emesos d'acord amb l'article 83.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març d'Urbanisme i les comunicacions 
efectuades als ens locals limítrofs.

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

Normativa aplicable.
Atès que l'aprovació inicial es va prendre per acord de Ple de data 11 de gener de 2005, la normativa 
aplicable vigent en aquell moment era la Llei 2/2002, de 14 de març d'Urbanisme i la Llei 10/2004, de 
24 de desembre de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de 
l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l 'autonomia local, normativa que es va refondre 
en el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.



Posteriorment, hi ha hagut dues modificacions normatives de la Llei d'Urbanisme, el Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat també per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. En aquest sentit, la Disposició Tercera del Decret Legislatiu 1/210, de 3 
d'agost regula el règim aplicable al planejament urbanístic general en tràmit i en el seu apartat a) 
estableix el següent:
"Els projectes de planejament urbanístic general que estiguessin en tramitació en el moment de 
l'entrada en vigor de la Llei 10/2004 s'han d'adaptar a les determinacions de la present Llei si, en la 
data de la dita entrada en vigor encara no havia estat lliurat l'expedient complet a l'òrgan competent 
per a acordar-ne l'aprovació definitiva".  

En conseqüència, serà d'aplicació el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, modificat també per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Tramitació
I. L'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual d'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, regula la tramitació del plans d'ordenació 
urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats .    

II. L'article 7.1d) de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de  Plans i Programes estableix 
que hauran de sotmetre's a avaluació ambiental: ... les altres modificacions dels plans d'ordenació 
urbanística municipal que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, directrius i 
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les característiques 
dels efectes previstos sobre el medi ambient, excepte les que afectin només al sòl urbà.

L'article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual d'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer estableix que l'avaluació ambiental dels 
instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos comporta necessàriament les 
actuacions següents:
... c) El tràmit de les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones 
interessades, conjuntament amb el tràmit d'informació pública del pla aprovat inicialment, per un 
període mínim de quaranta-cinc dies.

III. L'article 18 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, regula l'estudi de la mobilitat generada, 
que s'ha d'incloure en els plans d'ordenació municipal  i s'ha de sotmetre a informació pública, 
conjuntament amb el pla o el projecte de què es tracti, i ha d'ésser a informe de l'autoritat territorial de 
la mobilitat.

IV. De conformitat amb la Llei reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la Llei 
11/1999 de 21 d'abril, art. 22.2c) i article 47.3.i), la competència per adoptar l'acord d'aprovació inicial 
del Planejament general correspon al Ple de la Corporació, amb el quòrum de vots favorables de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Sotmetre a informació pública, pel termini de 45 dies a comptar del dia següent a la publicació 
al Butlletí Oficial de la Província, els documents que integren el Text refós del Pla d'Ordenació Urbana 
Municipal, aprovat inicialment per acord de Ple de data 11 de gener de 2005, en la versió aquí 
impugnada que incorpora una reserva viària per la construcció d'una nova carretera de connexió de la 
via interpolar C-35 de Granollers  amb la variant de Cardedeu i l'autovia del marge esquerra del riu 
Besos,  la memòria social i l'informe d'avaluació de la mobilitat generada. Inclou, també, dues 
modificacions puntuals aprovades definitivament per la Comissió Territorial d 'Urbanisme:
- En data 2 d'abril de 2009 (DOGC 5382 de 19 de maig de 2009), la creació dels sistema d'habitatges 
dotacionals. 
- En data 15 de desembre de 2011 (DOGC 6119 de 2 de maig de 2012), la modificació dels articles 
175, 178 i 179 de les Normes Urbanístiques.

També es publicarà a La Vanguardia, al 9 Nou, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la 
Web Municipal.



SegonSegonSegonSegon....    Sotmetre a avaluació ambiental els documents que integren el Text refós del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal, d'acord amb l'article 7.1d) de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental 
de  Plans i Programes.

TercerTercerTercerTercer .... Sotmetre l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada a informe de l'autoritat territorial de la 
mobilitat, d'acord amb l'article 18.3 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

QuartQuartQuartQuart....    Comunicar l'acord precedent a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

Alcalde president:
Farà la presentació el regidor d'Urbanisme, el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades: 
Gràcies Alcalde. Molts de vostès recordaran perquè eren regidors en aquells moments, alguns 
regidors i regidores, alguns no ho eren però si que els seus grups municipals tenien representació en 
aquest hemicicle, en el moment de l'aprovació definitiva tots els polítics que formem part del consistori 
també formàvem part en aquell moment.

L'Ajuntament de Granollers va iniciar la revisió del Pla del 1984 a l'any 2002. És cert que es va 
aprovar inicialment a l'any 2005, però l'avanç de Pla i tot el seu procés participatiu es va iniciar a l'any 
2002. És al desembre de l 2005 que s'aprova provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Granollers després de resoldre 552 al�legacions que s'havien presentat en l'aprovació 
inicial del Pla. Algunes van ser estimades totalment, altres parcialment i algunes d'elles no es van 
considerar. És a l'abril de l'any 2006 que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona aprova 
definitivament el Pla introduint diverses prescripcions. Recordaran que hi havien 69 figures 
urbanístiques en el Pla, que hi ha 69 figures urbanístiques en el Pla de les quals es van modificar 
diversos paràmetres només en 12. Aquestes modificacions en cap cas la Comissió Territorial 
d'Urbanisme modificava els paràmetres d'edificabilitat ni els sostres que el Ple de la Corporació en la 
seva aprovació provisional havia fixat. Si que introduïa algunes modificacions degut a que hi havien 
hagut diversos canvis normatius, sobretot, pel que fa referència a la dotació d'habitatge amb algun 
règim de protecció pública que és evident que contradeien el que en el seu moment aquest Ple va 
aprovar. 

Recordar-li, en tot cas en parlarem una mica més endavant, que el POUM va anar a cavall de dues 
lleis del sòl, el Pla es va iniciar amb una Llei del sòl vigent i es va acabar amb un altre. A parer de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona aquestes prescripcions que es va fer introduir en el 
POUM en la seva aprovació definitiva i que després el Ple de la Corporació va haver de verificar en un 
text refós considerava que no alterava els elements substancials del Pla, atès que precisava temes, 
aquests canvis normatius que els he explicats, i alguns altres que precisava per exemple línia de 
domini públic, sobretot a nivell hidràulic o a nivell ferroviari i les seves zones de protecció .

En la meva intervenció en aquest Ple quan vàrem sotmetre la verificació del Text Refós, que ens 
demanava l'aprovació definitiva que havia fet la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, si que 
deia en la meva intervenció que hi havia un tema dels que ens feien introduir que era més substancial 
que els altres que era justament la reserva que la Direcció General de Carreteres ens feia introduir en 
el POUM pel que fa a les reserves viàries pel futur desdoblament de la C-35. Vostès recordaran que 
en l'aprovació inicial i provisional aquest desdoblament del que ja en teníem notícia i constància, 
perquè havia estat diguem voluntat dels dos governs sobre els que havien estat treballant aquest Pla, 
el del 2002 i el que va haver-hi a partir del 2004 serien de la seva intenció de desdoblament de la C-35 
canviava el que havia previst en el seu moment el POUM en el sentit en que nosaltres fèiem el 
desdoblament exactament incorporant un carril a banda i banda de l'actual interpol�lar que va des de 
la C-17 fins a la carretera del Masnou que coneixem com a carretera de Montmeló col�loquialment. És 
cert, per tant, que no es van poder presentar al�legacions per part d'aquelles persones físiques o 
jurídiques que podien sentir-se perjudicades per aquesta ampliació de la reserva viària en el moment 
de l'aprovació inicial del POUM de Granollers. Tant cert és això com que a l'any 2008 quan el govern 
de la Generalitat va treure a informació pública l'estudi informatiu del desdoblament de la C-35 tothom 



que va voler presentar al�legacions les va poder fer, per cert que algunes d'elles encara estan per 
resoldre. 

Els hi deia, la tramitació del punt va ser llarga, va ser complexa, va ser participativa. Va ser llarga i 
complexa perquè donen la mida d'aquesta complexitat i d'aquesta tramitació ferregosa que vàrem 
estar treballant en base a dos textos legals. De fet, l'aprovació inicial del POUM es va produir 10 dies 
amb posterioritat a l'aprovació de la segona Llei del sòl sobre la que vàrem treballar i participativa 
perquè com els hi explicava, tot aquesta tramitació va començar al 2002 amb un avanç de Pla com 
molt dels regidors i regidores recordaran a on van haver-hi participacions de diversa mena. 
Participacions més qualitatives amb funció del Padró Municipal, de persones que se'ls hi va demanar 
la col�laboració que havia sortit fruit d'un procés de sorteig entre tots els ciutadans i ciutadanes que 
formaven part del Padró Municipal. Altres a través d'enquestes que es van poder contestar de quin era 
el model de ciutat que les persones que viuen a Granollers volien en aquell moment i que s'havia de 
plasmar en la redacció del POUM i també en la resposta i per tant en la interactuació amb les 
persones físiques i jurídiques, persones particulars i empreses que van presentar aquestes 552 
al�legacions en l'aprovació inicial del POUM.

El PSC quan ha estat al govern de la ciutat, quan ha estat a l'oposició (que també ha estat), sempre ha 
considerat que en matèria d'Urbanisme, en tots aquells temes de definició de model de ciutat, en tots 
aquells temes que son estratègics calia avançar de manera consensuada, urbanisme era o és una 
d'aquestes peces essencials, d'aquesta estratègia de ciutat, d'aquesta manera d'avançar 
consensuadament. És evident i és possible que puguin haver-hi en el debat que va aportar a 
l'aprovació definitiva del POUM, així es va manifestar, que hi havia visions diferents en alguns 
aspectes de com havia de créixer, d'avançar la ciutat. Al final jo crec que vàrem arribar a un acord 
satisfactori que va portar a la verificació del text refós de l'aprovació definitiva del POUM tant a nivell 
polític com a nivell social o de la societat civil de Granollers, almenys aquesta és la percepció que en 
té el govern de la ciutat que llavors era govern que segueix sent govern, llavors era un govern més 
ampli, participat també per ERC i ICV i que ara fruit del resultats electorals doncs és un govern del 
PSC. 

La manera d'avançar consensuadament en aquesta qüestió, amb la qüestió de l'urbanisme que 
considerem estratègica és la raó per la qual ens porta després d'analitzar amb els serveis jurídics de 
l'Ajuntament, amb els serveis tècnics, però aplicant diguem una certa lògica política d'intentar avançar 
tots plegats i no fer-ne d'aquesta qüestió, en la mida del possible, un tema de picabaralla política que 
tornarem a treure a exposició, no aquelles qüestions que no van sortir en el seu moment a exposició 
pública. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que hi va haver-hi indefensió, que 
també els he de dir que en els recursos que s'han presentat i que son els que ens han portat a la 
suspensió es discutien altres coses, no si la carretera passava per aquí o passava per allà.

Però bé, el volem fer es treure a exposició tot el Pla perquè el que volem es que no hi hagi més 
entrebancs, des d'aquest punt de vista volem que el Pla torni a estar operatiu el més aviat possible el 
més ràpid possible perquè malgrat que estem en una situació de crisi econòmica que és evident per 
tothom, no és menys cert que si que hi ha determinades operacions urbanístiques que tenen interès 
econòmic per la ciutat com més sòl industrial, com transformació de sòl industrial que per nosaltres 
tinc la percepció per les maneres que s'han anat produint les aprovacions, ara no fa gaires mesos en 
aquest mateix Ple d'algunes d'aquestes figures que son interessant per la ciutat i que per tant ens 
interessa quan més aviat possible aquest Pla torni a ser operatiu i aquesta és la raó que escoltant 
també el que han opinat alguns grups municipals el govern de la ciutat ha decidit discrepar, si se'm 
permet expressar-ho d'aquesta manera de l'opinió jurídica de la Comissió Territorial d'Urbanisme i 
treure a exposició tot el Pla. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha anunciades intervencions, endavant senyor Casasnovas, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Només manifestar que el nostre grup d'ICV-EUIA-E crec adequat que l'equip de 
govern finalment porti a Ple l'exposició pública de tots els documents del POUM i no com tenien 



intenció en un principi d'exposar aquella part que entenien vostès per la sentència que s'havia de 
portar a informació pública. Així entenem que evitarem que un futur ens tornem a trobar amb la 
mateixa situació que ens trobem avui. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU, endavant senyor Sastre, 

Sr. Sastre: 
Si, bona tarda a tots i a totes. Miri en el tema del POUM i doncs tot el procés que s'ha anat 
desenvolupant i com molt bé ha recordat el senyor Terrades ha sigut llarg i per alguns moments 
ferragós ha estat seguit en tot moment amb atenció per la nostra formació política i per tant en el dia 
d'avui quan es porta a votació aquest dictamen doncs hauríem de fer-hi un seguit d'observacions.

Començaríem per lamentar la situació que s'ha generat amb l'anul�lació d'aquest POUM per part del 
TSJC i doncs aquestes conseqüències que està tenint posterior i que estant, diguéssim, tornant a 
entorpir a fer que aquest procés revisqui i per tant trigui més i que sigui més farregós del que ha sigut . 

Però per una altra banda també el que volem és expressar la nostra satisfacció per una decisió de 
l'Ajuntament que és de posar a exposició pública la totalitat del Pla, tal i com nosaltres fa uns dies 
també vàrem demanar i de fer ho vàrem demanar perquè el partit al que represento en aquest 
consistori ja havia demanat en el seu moment a l'any 2006. No és amb voluntat de ser avantatgista, 
però el temps en aquest sentit ens ha acabat donant la raó i un fet que nosaltres vàrem posar de relleu 
en el seu moment que és que aquest pla requeria d'un segon procés d'exposició pública doncs al final 
ha acabat sent així. 

Vostè senyor Terrades ha fet especial èmfasi en dos aspectes i m'agradaria aquests dos aspectes 
expressar-li com ho veiem des de CiU. Vostè ha fet especial èmfasi i ho ha repetit 6 o 7 vegades en el 
concepte procés participatiu i realment el procés participatiu va ser un aspecte que es va voler posar 
molt de rellevància des del govern de l'Ajuntament amb el que va ser la redacció d'aquest Pla 
Urbanístic. Nosaltres pensem, a part del procés participatiu que va haver previ a la redacció previ a la 
redacció d'aquest Pla, l'exposició pública d'un procés Urbanístic és el màxim exponent del que seria 
un procés participatiu amb aquest sentit i a més a més amb aportacions que poden ser de caire 
vinculant per part dels ciutadans, com poden ser al�legacions amb algun aspecte concret del Pla, per 
tant nosaltres pensem que si aquesta exposició pública s'ha de tornar a realitzar és possible que en el 
seu moment es mal interpretés el que és la participació ciutadana i potser en aquest sentit es pequés, 
des del govern de la ciutat, de manca de participació en tots els seus sentits. Jo crec que això podria 
ser un element a reflexionar. No n'hi ha prou en preguntar l'opinió als ciutadans per després redactar 
sinó que s'ha de ser absolutament escrupolós amb tots els terminis que s'han de complir a l'hora que 
la gent hi pugui aportar la seva visió. 

També ha fet èmfasi en el tema del consens i de l'avançar junts i de que un tema com l'urbanisme 
doncs és suficientment important estratègicament per la ciutat com per puguem anar tots en un mateix 
sentit i té raó i per aquest motiu jo li demanaria a l'Ajuntament o al govern de l'Ajuntament una certa 
flexibilitat en alguns aspectes perquè vist en perspectiva un té la sensació de que el Pla ha tingut a 
vegades, un Pla que serveix per teixir ciutat a nivell urbanístic, a vegades ha estripat més que no ha 
cosit com a mínim en el terrenys polític i per tant és un moment també per poder esmenar aquestes 
petites ferides que s'han creat amb aquest Pla. Li demanaré en tres aspectes, primer, tenint en compte 
i vetllant perquè es presentin aquelles al�legacions que l'Ajuntament ja en el seu moment ja va 
acceptar però que haguessin pogut decaure en el Text Refós Final després d'aquestes prescripcions 
incorporades, per tant aquest és un punt a tenir en compte. Segon, considerant ja que es porta a 
exposició pública la totalitat del Pla i que per tant la ciutadania podrà tornar a fer aquelles al�legacions 
que considerin pertinents, que l'Ajuntament tingui a bé considerar aquelles noves al�legacions que, 
evidentment, sent viables puguin enriquir aquest text. Que no sembli que l'Ajuntament fa aquesta 
exposició pública a contra cor i per obligació, en aquest cas, d'una sentència judicial aquestes 
possibles al�legacions ja siguin refusades d'entrada perquè això generaria jo crec una sensació molt 
negativa en els ciutadans. I tercer, i aquesta és una petició expressa que li fem des del grup de CiU és 
que consideri la possibilitat de crear una Comissió de Seguiment d'aquest procés reobert d'exposició 



pública del Pla on hi hagi una representació de tots els partits que formen part d'aquest consistori per 
poder anant fent un seguiment d'un tema de prou importància per la ciutat i que pensem doncs que els 
grups municipals han de ser presents a l'hora de fer un seguiment exhaustiu d'aquest aspecte.

Aquest serien les peticions que nosaltres tenim per fer-li i res més. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Si miri en l'aprovació que va fer la Comissió Territorial d'Urbanisme el 27 d'abril de l'any 2006, ho dic 
per deixar clar el moment en que ens vàrem moure en aquells moments. No va retrotreure les 
actuacions en els moments de l'aprovació inicial ni la provisional, perquè la Comissió, com vostès 
saben, és la que té la competència de fer les aprovacions definitives, no a Granollers, del conjunt del 
territori, va considerar que les prescripcions que feia introduir en l 'aprovació en cap cas eren del volum 
suficient per tal de que tornés a sortir a informació pública el POUM. Els serveis jurídics de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, davant de la sentència del TSJC presentada per una 
empresa determinada que li afectava justament aquesta reserva viària i que curiosament aquesta 
mateixa empresa que li afectava la reserva viària, la perjudicada, s'entén així des d'un terme 
estrictament particular d'aquesta empresa no demana la suspensió del POUM, perquè el que estava 
discutint aquesta empresa no era exactament si la carretera ha de passar una mica més cap a aquí o 
una mica més cap allà, estava debatent un altre tema que no era la carretera, sinó que considerava 
que allà al mig de Palou, com vostès saben és sòl no urbanitzable ells consideraven que eren sòl 
urbà, el que estaven discutint era això. No és aquesta empresa la que ha demanat la suspensió del 
POUM, sentències posteriors en concret tres que tampoc no estaven discutint la reserva viària ni la 
memòria social, ni el Pla de Mobilitat Generada sinó que també estaven discutint de si eren sòl urbà o 
no era sòl urbà que son els que s'adhereixen a la suspensió i demanen la suspensió.

Dit això, en aquests moments la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona també eren, els 
serveis jurídics, de treure a exposició, diguem-ne que aquest no és el primer POUM  que el TSJC 
suspèn la seva vigència, no és el primer, n'hi han hagut bastant i fins ara la casuística que havia 
mantingut els serveis jurídics del departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, en 
governs de diferents color, era que el que havia de sortir a exposició pública era justament allò que en 
el seu moment no s'havia sotmès a informació. 

Com que al 2006 ells ja creien que no havien de tornar-ho a sotmetre a informació, hem volgut ser 
prudents des del govern de la ciutat de Granollers i hem dit, escolti, que aquesta vegada actuarem 
amb un criteri una mica diferent. Vist lo vist, el traurem a exposició pública tot. Tampoc és per retreure 
res a ningú, he repassat totes les intervencions que es van produir el dia en que es va portar a 
verificació l'aprovació del text refós en la incorporació de prescripcions i és cert que algun grup, en 
concret el seu, ens deia que seria convenient treure una altra vegada a exposició pública el POUM no 
per aquests temes que estem avui discutint, perquè se'ns ha suspès el Pla, per altres qüestions en les 
que jo crec que ara no és el moment d'entrar-hi, entre altres coses perquè s'han produït també 
sentències del TSJC que han donat la raó a aquesta visió que tenia la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona respecte a la incorporació o al compliment d'algunes qüestions que 
estaven recollides a la Llei del sòl i el mateix grup que ens demanava, des d'un punt de vista polític 
seria saludable que tornés a sortir informació pública també reconeixia que aquesta informació no era 
obligatòria, aquesta informació no era obligatòria, perquè la obligatòria era la primera, al final tots 
estàvem equivocats, nosaltres, ja li reconec, els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya i els 
grups que van intervindre en aquell moment.

Jo crec que del que es tracta és que amb el plaç més breu possible el POUM torni a estar vigent, el 
del 2007, no el del 1984, el del 2007. És cert que va haver un procés participatiu previ a l'aprovació 
inicial intens, jo crec que m'atreviria a dir ric en moltes aportacions, en moltes persones que van 
opinar sobre quin era el model de ciutat que volien, però després en aquella participació més reglada, 
més regulada, que és la que es produeix un cop s'aprova inicialment el Pla, que com li deia va ser a 
inicis del 2005, gener de 2005, aquestes 552 al�legacions ja li puc dir jo que no es van despatxar 



funcionarialment, els serveis tècnics, els serveis jurídics, els redactors del Pla, aquest regidor, que en 
aquell moment ja era el regidor d'Urbanisme es van reunir amb tots i cadascun de les persones que 
van presentar al�legacions, es va estar discutint, debatent, arribant a acords o no, arribant acords amb 
qüestions que probablement tenia raó la persona que presentava aquella al�legació, algunes recollint 
parcialment les opinions que s'expressaven i en d'altres és evident que no. Algunes rectificacions que 
es van produir es van produir no per la voluntat d'acord o desacord entre el govern de la ciutat i les 
persones que havien presentat les al�legacions sinó que van ser introduïdes pel propi departament de 
política territorial de la Generalitat de Catalunya .

Les al�legacions, vostès ho saben, perquè alguns formaven part d'aquell Consistori o sinó els deuen 
haver explicat els seus antics companys regidors, no? ¿Les al�legacions en quin sentit anaven? No 
contradeien essencialment el model de ciutat, el que estava en sòl no urbanitzable demanava estar en 
sòl urbanitzable, el que venia d'un sol urbanitzable demanava estar directament en sòl urbà per no 
tenir que fer cap sessió al municipi i qui tenia dues plantes en demanava tres. Moltes de les 
casuístiques van ser d'aquestes característiques. 

Totes les al�legacions que es puguin presentar en aquest nou període d'exposició pública no seran 
despatxades tampoc funcionarialment, si que tenim el record històric, si que tenim la memòria, si que 
tenim el model de ciutat d'aquesta ciutat que volem no se'ns vagi de mida, no se'ns en vagi de mare 
que creixi, ara és evident que està en un procés de manteniment, però que en tot cas quan torni a 
créixer si és amb aquests mateixos paràmetres que defineix el Pla General, sigui una ciutat que creixi 
al mateix temps acompassada amb serveis de qualitat que presti en els seus ciutadans. Les que es 
puguin presentar, moltes o poques, no s'estudiaran funcionarialment, tot i que hi ha el record històric 
sinó que seran ateses, seran estudiades pels serveis tècnics del departament d'urbanisme de 
l'Ajuntament, pels serveis jurídics i per aquest regidor que els parla .

La Comissió de Seguiment, que el senyor Sastre em demana, tenim una Comissió Informativa de 
l'Àrea Territorial que és a on aquests temes s'han de veure i que jo crec no sé quanta feina se li haurà 
girat, segur que alguna més de la que teníem darrerament doncs si i per tant, no es preocupin que 
analitzarem tots plegats totes aquelles al�legacions que es puguin presentar, no sé quantes, en el 
POUM. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna intervenció, ¿per part de CiU?, llavors passaríem a la votació, 
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L'Ajuntament de Granollers disposa en propietat de la casa de colònies de Roques Blanques, situat a 
Ribes de Freser i que en la actualitat està desocupada.

El cap de l'Àrea de Serveis a la Persona, ha emès un informe en el qual es justifica la necessitat 
d'aquesta contractació, donat que la propietat necessita d'ús i conservació per a mantenir-ne el seu 
bon estat i funcionament i al mateix temps donar un rendiment  i fomentar l'oci participatiu entre 



entitats,grups no formals i ciutadans/es mitjançant una oferta d'allotjament i activitats pedagògiques i 
de lleure adaptades a preus econòmics.

Aquesta concessió serà a risc i ventura del contractista  i tindrà una durada de 10 anys, amb efectes 
des de l'1 d'octubre de 2012  fins el  30 de setembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de mutu 
acord per a 10 anys més.

El pressupost tipus de la totalitat de la contractació es fixa en la quantitat de 90.150,00 euros (IVA 
exclòs), amb un import o cànon anual de sortida de 9.015 euros a l'any (IVA exclòs).  El cànon que 
haurà de pagar l'adjudicatari a l'Ajuntament de Granollers anirà imputat a la partida pressupostària 
H432.54103 de cada exercici  i serà en concepte de gestió i explotació de la casa de colònies de 
Roques Blanques. L'adjudicatari podrà percebre'n de forma directa l'import dels usos i activitats que 
efectuïn els usuaris d'acord amb les tarifes aprovades per l'Ajuntament.

S'hauran de realitzar unes inversions en obres, mobiliari i equipament bàsic i complementari que 
l'empresa adjudicataria haurà de realitzar i que hauran de ser amortitzades econòmicament durant el 
període d'explotació amb càrrec a les tarifes proposades i aprovades, sense cap mena de percepció o 
ingrés addicional per part de l'Ajuntament. A la finalització del contracte, totes aquestes inversions, 
restaran a la casa de colònies i per tant romandran propietat de l 'Ajuntament .

El valor estimat de la totalitat del contracte, tenint en compte les possibles pròrrogues, es de 
180.300,00 euros (IVA exclòs).

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), és el contracte administratiu 
especial de serveis a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Albert Soler, cap de l'Àrea de Serveis a la 
Persona, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per a adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària , 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del TRLCSP.

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

Article 19.b  del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), quant a l'objecte �

contractual dels contractes administratius especials .
Articles 22 i 109  del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la �

necessitat i justificació de la contractació a realitzar .
Article 52 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la �

designació del responsable del contracte.
Article 110 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a �

l'aprovació de l'expedient de contractació.
Articles 157 a 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a �

la tramitació del contracte mitjançant procediment obert.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Declarar la plurianualitat del contracte administratiu especial per a la gestió de la casa de 
colònies de Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers, amb una durada de 10 anys, 
amb efectes des de l'1 d'octubre de 2012 fins el 30 de setembre de 2022, prorrogable de mutu acord i 
de forma expressa per a 10 anys mes.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Aprovar la contractació i l'ingrés per un import de 90.150,00 euros (IVA exclòs), amb un 
import o cànon anual de sortida de 9.015,00 euros a l'any (IVA exclòs) , d'acord amb la següent 
previsió de  distribució d'ingressos anuals:

Ingrès a l'exercici 2012  a la partida pressupostària  H432.54103 la quantitat de 2.253,75 euros �

més 405,67 euros d'IVA (18%), que fa un total de 2.659,42 euros.



Ingrès a l'exercici 2013 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2014 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2015 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2016 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2017 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2018 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2019 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2020 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2021 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 9.015,00 euros més �

1.622,70 euros d'IVA (18%), que fa un total de 10.637,70 euros.
Ingrès a l'exercici 2022 a la partida pressupostària H432.54103 la quantitat de 6.761,25 euros més �

1.217,03 euros d'IVA (18%), que fa un total de 7.978,28 euros.

d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal, d'acord amb els articles 142 i 159.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (TRLCSP).

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Designar com a responsable del contracte el senyor Albert Soler, cap de l'Àrea de serveis a 
la persona de l'Ajuntament de Granollers. 

Alcalde president:
Farà la presentació el regidor de Joventut, el senyor Carles Cabanillas, endavant, 

Sr. Cabanillas:
Bona tarda, avui portem a aprovació del Plenari l 'adjudicació del contracte administratiu per gestionar i 
explotar la casa de colònies de Roques Blanques, un equipament municipal del nostre Ajuntament 
ubicat al municipi de Ribes de Freser, al Ripollès.

Després de la rescissió del contracte amb la darrera empresa, i explorades totes les vies possibles per 
gestionar l'equipament de la manera més rendible per a l'Ajuntament, tirem endavant aquest expedient 
per convocar un procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària que ens 
permetin trobar un adjudicatari que pugui explotar la casa de colònies d 'acord amb allò que es disposa 
en l'expedient.

A tall de breu resum, la casa, patrimoni de la ciutat des de fa gairebé 30 anys, busca ser un espai que 
funcioni com a casa de colònies i com a centre d'activitats. La casa té una capacitat de 100 llits i una 
superfície de 307 m2. L'entorn de l'equipament, emmarcat en un paratge singular, a tocar del riu 
Freser i envoltat de natura, és un espai idoni per a que l'associacionisme i el món del lleure , entre 
d'altres, puguin tirar endavant projectes i convivències que facilitin l'aprenentatge del territori, la 
descoberta del patrimoni natural de la zona, la promoció d'activitats pedagògiques i de lleure i estades 
lúdic-educatives.

Per tant, avui iniciem aquest procés que ens ha de portar a adjudicar el servei de gestió i explotació de 
Roques Blanques amb un contracte a llarg termini, concretament 10 anys, que permeti dur a terme els 
objectius i criteris de funcionament que l'Ajuntament ha disposat en l'expedient que portem a 
aprovació. gràcies



APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a l'apartat de Junta de Portaveus, crec que és el rècord des de que soc Alcalde, 11 mocions 
senyora Secretària, endavant, 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS
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El creixement de l’economia catalana i espanyola  ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció 
de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha provocat 
una forta  crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, 
la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge 
habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a 
una situació d’alt risc social per causa del sobrendeutament .

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer trimestre de 
2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de desallotjament com a conseqüència dels més de 
328.000 procediments d’execució hipotecària iniciats . 

És evident que les famílies que perden la seva residència perquè no poden fer front a les seves 
obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen un dels principals col.lectius que poden 
situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen per tant objecte d’especial atenció en l’àmbit de les 
polítiques publiques de protección social . 

Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari. Cal una 
intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de l’actual 
problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de 
sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que 
esdevingui un factor d’exclusió social . 

Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques responsables 
per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho necessitin es 
necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament 
del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva 
voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix 
habitatge o un d’altre.

Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes legislatives 
pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim de recursos i 
mitjans per a  garantir la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de 
lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de 
manera activa amb les administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el 
mateix objectiu.  

Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençut que 
l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és 
la creació de grans acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de 
cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes .

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



1. Manifestar el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social . 

2.  Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un 
projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos  que afecti 
la residència habitual.

3. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el 
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i 
estatutari d’accés a l’habitatge. 

4.     Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord 
amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament 
comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si 
s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les entitats financeres    per tal que 
puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període 
determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge. 

 5.    Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de 
forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les 
persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous 
habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a 
les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute 
hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta 
situació (OFIDEUTE).

6.  Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les 
administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels 
processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.

7.     Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que, en els 
casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones i/o 
famílies sense ingressos i que es troben en una  situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis 
públics d’atenció social,  per un període no inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a 
terme les mesures d’atenció a les dites persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur 
i assequible. 

8.      Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Meses del Congrés de Diputats i del Senat, etc.   

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CapCapCapCap

 

9999....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE LA RENDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE LA RENDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE LA RENDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE LA RENDA    
MÍNIMA D’INSERCIÓMÍNIMA D’INSERCIÓMÍNIMA D’INSERCIÓMÍNIMA D’INSERCIÓ

La reformes de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha comportat un augment 
considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per tant no disposen de cap prestació o 
subsidi per viure. 

L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en resoldre els 
expedients de sol�licituds de la Renda Mínima també està comportant un augment de les persones 
sense recursos. 

Aquests fet han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les entitats socials, 
ajuts que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les necessitats més bàsiques de 
subsistència.



La revisió dels expedients al mes d’agost va provocar una situació de desgavell i de caos . Va posar en 
evidència la manca de coordinació en la gestió de la Renda Mínima per part dels Departaments de 
Benestar i Família i del Departament d’ocupació i, el que és més greu, la manca de confiança en els 
professionals dels serveis socials dels ajuntaments i de les entitats socials que participen en el 
programa.

Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals de serveis 
socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost municipals .

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

1111.... Instar al Govern de la Generalitat a:

a) Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats 
derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de propostes per a 
la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya .

b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment de 
canals de informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i les 
administracions locals, com a única alternativa per garantir un aplicatiu de la reforma de la RMI 
eficaç i eficient,  i evitar la generació de situacions de caos i alarma social .

c) Davant la manca d’informació als sol�licitants i donat el col�lapse que pateixen els 
expedients de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol�licitants, a més de la resolució del 
seu expedient, la causa de l’endarreriment del mateix en el termini de tres mesos.ompensar als 
ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant a donar resposta a les situacions 
d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, ajuts de pagament de subministrament 
bàsics com llum i aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts per alimentació enter altres, 
produïdes als municipis, com a conseqüència dels canvis legislatius, de les irregularitats i 
deficiències dels últims canvis de models de cobrament i de control dels PIRMIS i del col�lapse 
dels expedients des del maig de 20111.

d) Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics

e) Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i desenvolupament 
immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral alternatives, adreçades al conjunt de 
persones que s’han quedat excloses en el seu accés a la RMI per l’aplicació del nou decret, tenint 
en compte que els ajuntaments no poden assumir les noves demandes socials provocades per 
aquest fet.

f) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials dificultats 
d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga durada , que davant les restriccions 
d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han estat exclosos, presentar un programa de plans 
extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense afany de lucre que garanteixi com a mínim els 
mateixos contractes atorgats l’any 2010 i a incentivar la contractació d’aquestes persones a les 
empreses d’inserció. 

2222.... Informar a tots els sol�licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar un recurs d’alçada si 
es produeix la desestimació de la sol�licitud per silenci negatiu així com de la forma i terminis per 
fer-ho. 

3333.... Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al Departament de Benestar 
Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
9999....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓ,,,,    PRESENTAT PELPRESENTAT PELPRESENTAT PELPRESENTAT PEL    
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTAGRUP MUNICIPAL SOCIALISTA



Ateses les mesures aprovades pel Consell de Ministres el passat 20 d’abril de 2012, que afecten a 
l’educació i que suposaran una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.

Atès que les diferents mesures aprovades afecten a aspectes normatius de caràcter bàsic, com ara 
l’increment d’un 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la possibilitat que els instituts ofereixin 
solament una modalitat de Batxillerat o la congelació de l’ increment d’hores en els currículums dels 
Cicles formatius de FP.

Atès que d’altres de les mesures aprovades són actualment competència de les autonomies, com ara 
no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure nous conceptes 
retributius a les nòmines del professorat o l’ increment d’hores lectives del professorat (25 hores 
lectives a primària i 20 hores lectives a secundària).

Atesa l’ aprovació de l’ increment del preu de les taxes universitàries , que pot significar un augment de 
fins el 66%.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,

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

1. Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació dels nostres joves, 
tornant a nivells de funcionament i organització del sistema educatiu d’abans de la LOGSE .

2. Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de les autonomies i 
fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

3. Proposar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que envaeixen 
competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat de l’educació necessària 
amb criteris d’equitat i justícia social .

4. Traslladar aquest acord als centres educatius de Granollers, a la Coordinadora d’AMPA de 
Granollers, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes. 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CapCapCapCap

 
9999....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA I DEUIA I DEUIA I DEUIA I D''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERS A L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PEL MANTENIMENT DE L’ACTIVITATGRANOLLERS A L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PEL MANTENIMENT DE L’ACTIVITATGRANOLLERS A L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PEL MANTENIMENT DE L’ACTIVITATGRANOLLERS A L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PEL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT    
PRODUCTIVA I ELS LLOCS DE TREBALL DE L’EMPRESA DERBIPRODUCTIVA I ELS LLOCS DE TREBALL DE L’EMPRESA DERBIPRODUCTIVA I ELS LLOCS DE TREBALL DE L’EMPRESA DERBIPRODUCTIVA I ELS LLOCS DE TREBALL DE L’EMPRESA DERBI ----PIAGGIOPIAGGIOPIAGGIOPIAGGIO

Derbi és una de les marques emblemàtiques i amb més tradició del sector de la motocicleta a 
Catalunya,  i representa un sector productiu molt rellevant del teixit industrial de la nostra comarca .

Malgrat això, a principis de març de 2011, la multinacional italiana Piaggio va anunciar el traslladat de 
la producció de les factories de Nacional Motor - Derbi, de Martorelles (Vallès Oriental), a les plantes 
italianes del grup i que aquesta decisió afectarà els més de 200 treballadors i treballadores de 
producció i compres que mantenia a la planta de Derbi de Martorelles, així com a totes les empreses 
subministradores del sector de la motocicleta..

Malgrat que tot indica que la situació de la planta de Martorelles és econòmicament viable i e l nivell de 
producció eficient, situació a la que cal afegir uns costos de mà d'obra continguts en relació a altres 
plantes del grup, l’empresa  persisteix en la idea del seu trasllat sense donar cap explicació de 
caràcter econòmic.

Fa un any,la multinacional italiana va firmar amb els sindicats un acord, amb la mediació del 
Departament de Treball, per presentar un pla industrial i per mantenir l'ocupació al centre de 



Martorelles, realitzant les inversions necessàries i millorant la competitivitat .

El 22 de juny de 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una resolució en la que 
s'encomanava al Govern a actuar com a mediador, cercar nous inversors , si era el cas, per garantir la 
continuïtat de la marca i dels llocs de treball, impulsar el sector de la motocicleta i treballar 
conjuntament amb el govern de l'Estat per cercar una estratègia compartida per garantir la continuïtat 
del sector a Catalunya.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament d'Empresa i Ocupació ha dut a terme una sèrie 
d'actuacions de negociació i intermediació amb la Direcció de l'empresa a Catalunya, la Direcció 
corporativa els sindicats, les empreses proveïdores i l'Ajuntament de Martorelles per trobar la millor 
solució, des del punt de vista social i industrial a la situació, en les quals  la direcció del grup va 
refermar el compromís de la multinacional italiana per trobar una solució industrial per a la planta, 
sense descartar que aquesta passés per una continuïtat industrial vinculada a l 'activitat del grup. 

Però les propostes concretes i els compromisos adquirits pel Grup Piaggio a dia d’avui encara no 
s'han produït.

Per altra banda, en els Expedients de Regulació d'Ocupació presentats el 2 de maig de 2011, amb 
mediació de la Generalitat entre treballadors i empresa demostren, novament, la capacitat dels 
treballadors i treballadores de DERBI d'arribar a acords amb compromís amb els resultats i els 
funcionament general de l'empresa i de la seva perseverança en la defensa de l'activitat industrial. 

Coneixedors de la normativa de contractació pública i de la legislació europea de foment de la lliure 
competència, sabem que la capacitat de compra dels Ajuntaments no pot ser utilitzada 
indiscriminadament com a mecanisme de pressió per a evitar decisions arbitràries i injustes d’algunes 
multinacionals contràries al teixit industrial de Catalunya .

Això no obsta però, atès que és freqüent que molts ajuntaments de Catalunya comprin material del 
grup Piaggio, a què, dins els marcs de la legalitat, es faci arribar a la direcció internacional de 
l'esmentat grup industrial la disconformitat amb la seva decisió d’acabar amb la producció de la planta 
de Martorelles, prevista per al proper 31 de juliol i a convidar-los a reconsiderar una decisió que té 
més a veure amb la política interna del Grup que no pas amb la racionalitat econòmica .

Aquest ajuntament vol reafirmar així el seu compromís en el manteniment i la millora del teixit 
industrial de la nostra comarca i el manteniment de tots els llocs de treball de l’empresa DERBI.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Instar al Govern de la Generalitat  a seguir mediant amb la multinacional Piaggio perquè 
reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de 
l'activitat productiva i el manteniment dels llocs de treball .

SegonSegonSegonSegon.... Demanar al Govern de la Generalitat que porti a terme totes les actuacions necessàries, com 
la recerca de nous inversors, si escau, per a garantir la continuïtat de la marca Derbi al Vallès Oriental 
i com una de les marques de referència de la indústria de la motocicleta a Catalunya .

TercerTercerTercerTercer ....  Reclamar al Govern de la Generalitat per continuar prenent totes les mesures necessàries en 
defensa del sector de la indústria de la motocicleta a partir d’una estratègia compartida amb el govern 
de l’Estat per  desenvolupar el pla de suport al sector i donar suport a la recerca i la innovació en 
aquest sector, així com impulsar les mesures establertes en l 'Acord estratègic 2008-2011.

QuartQuartQuartQuart....     Instar el govern municipal a enviar un escrit a la direcció del Grup Piaggio expressant la seva 
disconformitat amb la decisió de donar per acabada a partir del 31 de juliol de 2012 la producció de la 
seva planta de Martorelles.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Instar el govern municipal a actuar de forma anàloga al punt 4 davant de qualsevol empresa 
que estigui preparant un procés de deslocalització industrial que no es justifiqui pels resultats de 
productivitat de les seves plantes a Catalunya.



SisèSisèSisèSisè.... Traslladar aquests acords al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,  
al Grup Piaggio, a la direcció de l’empresa DERBI a la planta de Martorelles, al comitè d’empresa de 
la planta de DERBI a Martorelles, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al conjunt de grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Oriental .   

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    PPPPPPPP

 
9999....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA DE L’AJUNTAMENT DEEUIA DE L’AJUNTAMENT DEEUIA DE L’AJUNTAMENT DEEUIA DE L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS EN DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA I UNIVERSALGRANOLLERS EN DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA I UNIVERSALGRANOLLERS EN DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA I UNIVERSALGRANOLLERS EN DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA I UNIVERSAL

Atès que el passat dia 24 d'abril, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar elReial decret-llei 16/2012, de 
20 d'abril, “de mesures urgents per garantir lasostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i seguretat de les seves prestacions” .

Atès que aquest Decret-llei contempla una reducció de drets sense precedents en matèria de salut 
pública pel conjunt de la ciutadania, significant entre d’altres la introducció del copagament 
farmacèutic a l’Estat espanyol fent que els pensionistes hagin de pagar part dels costos dels 
medicaments.

Atès que aquest Decret-Llei, contempla que tots els pacients hagin d'assumir la despesa de les 
pròtesis que els implantin, el transport no urgent i determinats tractaments, com els de dieta 
terapèutica.

Atès que aquesta reforma té especial gravetat ja que obligarà a partir dels 26 anys, a totes les 
persones que no tinguin alta pròpia en la Seguretat Social, a acreditar que no superen un límit 
d'ingressos per no perdre la cobertura sanitària, així com l'exclusió dels immigrants irregulars de la 
targeta sanitària, excepte urgències, la qual cosa posa perill el Principi d'Universalitat del Sistema 
Sanitari sustentat sobre un dret bàsic.

Atès que la salut és un eix i un dret fonamental i diferencial del nostre estat del benestar, i que l’article 
23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya expressa que totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d’igualtat i gratuïtat als serves sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que 
estableixen les lleis. 

Atès que els grups parlametaris d’ICV-EUiA, PSC i ERC han entrat en el registre del Parlament la 
petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per valorar la vulneració competencial del 
Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril.

Atès el context social actual i en un moment de forta crisi econòmica, les continues    retallades en la 
prestació de serveis de salud són un atac directe als drets fonamentals de les persones . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-        Instar al Govern espanyol a retirar el Reial decret-llei 16/2012 “de mesures urgents per 
garantir la sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves 
prestacions”. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Traslladar al Govern Espanyol, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, al 
Departament de Salut del Govern de la Generalitat al conjunt de grups parlamentaris del Congrès dels 
Diputats i del Parlament de Catalunya. 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CapCapCapCap

 
9999....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIA PER A RECLAMAR QUEEUIA PER A RECLAMAR QUEEUIA PER A RECLAMAR QUEEUIA PER A RECLAMAR QUE    



ELS INGRESSOS EXTRAORDINARIS DE LELS INGRESSOS EXTRAORDINARIS DE LELS INGRESSOS EXTRAORDINARIS DE LELS INGRESSOS EXTRAORDINARIS DE L''''IBI ES DESTININ A MESURES EXTRAORDINÀRIESIBI ES DESTININ A MESURES EXTRAORDINÀRIESIBI ES DESTININ A MESURES EXTRAORDINÀRIESIBI ES DESTININ A MESURES EXTRAORDINÀRIES    
DE FOMENT DE LDE FOMENT DE LDE FOMENT DE LDE FOMENT DE L ''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ

La crisi econòmica segueix castigant, a dia d'avui, amb molta duresa la majoria de la ciutadania de la 
nostra ciutat. Tenim gairebé 6.000 aturats i aturades, molts d'ells ja sense cap mena prestació 
econòmica, i altres moltíssims veïns i veïnes amenaçats de córrer una sort semblant. El temps juga en 
contra de totes aquestes famílies, ja que els minsos estalvis i els raquítics subsidis amb els que 
sobreviuen van esgotant-se.

El present any 2012, i fruit de les mesures adoptades pel Govern Central, la taxa per l'Impost de Béns 
Immobles (IBI) creixerà, per a la ciutadania de Granollers, un 10% més del previst. 

Aquesta mesura està quantificada en una xifra que s'aproxima als 1.800.000€ d'ingressos 
extraordinaris per a les arques municipals .

Valorem aquesta decisió com a molt negativa per la seva repercussió directa en el poder adquisitiu, ja 
de per sí debilitat, de la ciutadania de la nostra ciutat. Tot i això, si atenem a les explicacions donades 
pel Govern Central, es tracta d'una mesura presa per a millorar la capacitat econòmica dels 
Ajuntaments per a reactivar els seus mercats locals de treball i crear ocupació .

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

1.- Destinar la totalitat dels ingressos extraordinaris derivats de l'increment del 10% sobre l'Impost de 
Béns Immobles, quantificats en 1.800.000€, a mesures especials de foment de l'ocupació, que 
permetin la contractació temporal de centenars de granollerins i granollerines en situació econòmica i 
social crítica.

2.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a totes les Associacions de Veïns de la ciutat i als sindicats CCOO, UGT i 
USOC. 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    PSC i PPPSC i PPPSC i PPPSC i PP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        CIUCIUCIUCIU
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AL MOVIMENTAL MOVIMENTAL MOVIMENTAL MOVIMENT     ####NOVULLPAGARNOVULLPAGARNOVULLPAGARNOVULLPAGAR

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::
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Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    PSC i PPPSC i PPPSC i PPPSC i PP
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BRESSOLS MUNICIPALSBRESSOLS MUNICIPALSBRESSOLS MUNICIPALSBRESSOLS MUNICIPALS,,,,    PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I EL GRUPPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I EL GRUPPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I EL GRUPPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I EL GRUP    
MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D ''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS

Atès l’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que ha 
portat al convenciment col�lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva educativa i social, era el 
millor model que aquest país podia haver adoptat. Que des d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha 
estat qualificada com a espai educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els 
interessos dels infants com els de les famílies i de la comunitat . 

Atès que els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques educatives 
de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la petita infància i a les seves 
famílies. 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d’una iniciativa 



legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de titularitat pública, amb la 
intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real. Que aquest servei 
educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a 
diverses necessitats prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, 
d’equilibri territorial del país ... 

Atès que el Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la 
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als 
ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Que es va 
considerar que el finançament local era essencial per garantir que els ajuntaments poguessin 
desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € 
d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars .

Atès que l’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint 
respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil , que “restin garantides les condicions 
bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint que aquests convenis 
“han de prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat” .

Atès que l’actual conjuntura econòmica i social en què ens trobem, i fruit també de la reducció dels 
fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució significativa de la 
seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d’infants 
municipals del país. Que tot i ser conscients de la situació econòmica i financera de la Generalitat, 
creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar 
disposant dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, amb 
l’objectiu de contribuir a la millora educativa i social . 

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

1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, suficients i correctes, 
d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals 
creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i 
pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania . 

2. Instar el Govern de la Generalitat  que doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciada per la 
conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir l’esmentat import per als cursos 
següents. 

3. Instar el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants per a 
l’escolarització de nens de zero a tres anys en situacions socioeconòmiques desfavorides per a 
aquest curs i mantenir com a mínim l’import per alumne en 735,00 euros del curs passat.

4. Instar el Govern de la Generalitat a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal per a 
la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, amb els mateixos 
recursos que els destinats el 2011.

5. Instar el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al curs 2012-2013 del 
sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les llars d’infants titularitat del 
Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos suficients per al manteniment del suport a les 
famílies amb necessitats econòmiques, de les instal�lacions i de la qualitat educativa .

6. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la 
provisió pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col�laboració i 
corresponsabilitat entre les administracions educatives . 

7. Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i 
l’optimització del model d’Escoles Bressol . 

8.  Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la sostenibilitat dels 
serveis de la primera infància.

9.  Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la FMC,  



a l’ACM, i al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
9999....9999).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE EL TRACTAT SOBRE COMERÇ DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE EL TRACTAT SOBRE COMERÇ DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE EL TRACTAT SOBRE COMERÇ DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE EL TRACTAT SOBRE COMERÇ D''''ARMESARMESARMESARMES,,,,    
PRESENTAT PER AMNISTIA INTERNACIONALPRESENTAT PER AMNISTIA INTERNACIONALPRESENTAT PER AMNISTIA INTERNACIONALPRESENTAT PER AMNISTIA INTERNACIONAL,,,,    GRUP GRANOLLERSGRUP GRANOLLERSGRUP GRANOLLERSGRUP GRANOLLERS,,,,    AMB EL SUPORT DELAMB EL SUPORT DELAMB EL SUPORT DELAMB EL SUPORT DEL    
GRUP MUNICIPAL DGRUP MUNICIPAL DGRUP MUNICIPAL DGRUP MUNICIPAL D ''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS

Tenint en compte que des del 1989 hi ha hagut 128 conflictes armats en els quals hi ha hagut almenys 
250.000 morts cada any i es calcula que cada any es cometen uns 300.000 homicidis en conflictes no 
armats,

Reconeixent que I'abséncia de normes internacionals establertes de mutu acord per a la transferència 
d'armes convencionals amb la finalitat d'afrontar, entre altres, els problemes relacionats amb el 
comerç no regulat d'armes convencionals i la seva desviació al mercat il�lícit és un factor que 
contribueix als conflictes armats, al desplaçament de persones, a la delinqüència organitzada i al 
terrorisme, menyscabant la pau, la reconciliació, la seguretat, I'estabilitat i el desenvolupament 
econòmic i social sostenible,

Considerant que en més del 60% de les violacions de drets human s documentades per Amnistia 
Internacional en una dècada es van utilitzar armes petites i Ileugeres.

Extremadament preocupats pel fet que nens i nenes soldat han participat de forma activa en conflictes 
en forces governamentals o grups armats no estatals en 19 països des del 2004.

Considerant la destrucció d'infraestructura socioeconòmica i de mercats, la corrupció i el desviament 
de fons públics, que neguen a les persones empobrides assistència mèdica, aigua, aliments, habitatge 
i educació.

Acollint amb satisfacció el fet que al 2009 la comunitat internacional va acordar iniciar les 
negociacions per crear un tractat que regulés de forma efectiva el comerç internacional d 'armes.

Considerant especialment que la Resolució 64/48 de l'Assemblea General de I'ONU demanava als 
Estats membres de les Nacions Unides I'establiment d'un tractat "ferm i sòlid" per crear un instrument 
"eficaç" que contingui les normes internacionals comunes més elevades possibles per a la importació, 
exportació i transferència internacional d'armes convencionals.

Tenint en compte que al juliol del 2012 se celebrarà una conferència de negociació sobre un Tractat 
sobre el Comerç d'Armes (TCA)

Per tots aquests motius es proposa que el Ple de l'Ajuntament de Granollers adopti els següents

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

Primer.- Demanar al Ministre/a d'Afers Exteriors del govern d'Espanya que s'asseguri que el Tractat 
sobre el Comerç d'Armes (TCA) inclou:

I. Una "Regla d'Or" del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari 
que prohibeixi que s'autoritzi una transferència d'armes quan existeixi un risc substancial que les 
armes objecte de la transferència s'utilitzaran per cometre, o facilitar que es cometin, violacions 
greus del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari .

II. Una cobertura exhaustiva que inclogui controls sobre totes les armes, municions, armament i 
materials connexos, i sobre totes les transferències.

III. Regulacions sòlides en els sistemes de concessió de Ilicències, transparència i presentació 
d'informes.

Segon.- Fer una crida al govern espanyol perquè utilitzi tots els mitjans diplomàtics a la seva 
disposició per contactar amb tots els governs i s'asseguri que les qüestions esmentades en el punt 



anterior s'inclouen en el TCA.

Tercer.- Fer una crida especial a la Xina , Rússia, Estats Units d'Amèrica, Regne Unit, França, 
Turquia, Austràlia, Índia, Indonèsia, Sud-Àfrica, Mèxic, la Unió Europea, Brasil, Nigèria i Egipte perquè 
utilitzin la seva influència per garantir que el TCA inclou els elements esmentats en el punt  1.

Quart.- Comunicar aquests acords al Ministeri d'Afers Exteriors, als governs que figuren en la lIista del 
punt 3 a través de les ambaixades a Espanya i a Amnistia Internacional Catalunya. 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    PPPPPPPP
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REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::
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Alcalde president:
Passem a l'apartat de Precs, Preguntes i Interpel�lacions, 

 

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

Alcalde president:
Senyor Mur, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Un parell de precs, en tot cas, el primer era el de demanar que es miri de reforçar el 
tema en tot cas informatiu en les zones de parcs i jardins a on s'hi passeja gent amb gossos, és el cas 
que ens ha arribat amb gossos, no sé si amb altres animals també, però amb gossos deslligats i que 
aquests gossos, diguem-ne, d'alguna manera, amenacen a la gent que està passejant per aquests 
llocs. En tot cas, és simplement, demanar que es faci alguna acció de reforçar de que això no ha 
d'anar així tampoc les persones que han transmès aquesta preocupació no ens demanen que ara es 
vagi a paralitzar ni res d'això, simplement, que es reforci la informació en aquest sentit de que els 
gossos han d'anar lligats. 
 

Alcalde president:
No sé si hi ha algun regidor vulgui a fer algun comentari al respecte o simplement prenem nota i en tot 
cas la Comissió Informativa podem parlar mesures concretes, endavant,

Sr. Mur:



L'objectiu era demanar només. La segona és segurament més complicada, però com que ens ha anat 
arribant reiteradament per diferents persones doncs al final també és un prec que formulem i és el 
tema dels aparcaments, diguem-ho així que s'improvisen a l'hora de les entrades de les escoles, que 
d'alguna manera col�lapsen absolutament el carrer Torras i Bages, el carrer Roger de Flor que és d'on 
ens arriba específicament la queixa, entenem que això és un tema que és de difícil resolució però que 
hauríem de començar a buscar maneres de que la gent que acompanya als nens i nenes a l'escola 
trobin algun tipus d'alternativa, en algun cas les zones blaves en aquell moment estan pràcticament 
lliures i per tant, si convé el prec que s'estendria dir és que acceptem 15 minuts de zona blava 
gratuïta, si cal, però que la gent no hagi d'aparcar en el carrer Roger de Flor o en el Torras i Bages 
col�lapsant absolutament la circulació que segurament molts de nosaltres l'hem viscut, eren les dues 
preguntes.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Prenem nota, coneixem el tema bé com pot imaginar i en tot cas seguirem treballant, 
endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. El nostre grup voldria preguntar sobre l'ordenança d'espais d'ús públic i civisme que 
al mes de març es va aprovar unes modificacions i en concret sobre la que feia referència a la venda a 
la via pública. Tenim coneixement que a les últimes setmanes la Policia Local s'ha posat en contacte 
amb algun comerciant i han donat indicacions alhora que han elaborat informes, el que voldríem és 
saber quins comerços han estat amb els que s'ha contactat per tal de supervisar el compliment de la 
normativa i una vegada elaborat aquests informes quines conclusions es treuen.

Alcalde president:
Bé, en tot cas és una pregunta molt específica, no sé si el regidor pot explicar-la amb detall, crec que 
per la especificitat de la pregunta i que òbviament requereix un informe tècnic li serà contestada a la 
Comissió Informativa. ¿Més qüestions?

Sr. Casasnovas:
També volíem recordar-li a la Regidora de Cultura, l'Alba Barnusell, sobre la sala de concerts de la 
Nau B1 de Roca Umbert, en concret després de que diverses persones ens han comentat la 
possibilitat de fer accessible el pàrquing de Roca Umbert els dies que hi ha concert, doncs si l'equip 
de govern s'ha plantejat aquesta possibilitat. Ja entenem que els veïns i veïnes per desplaçar-se fins a 
Roca Umbert poden anar a peu tranquil�lament però també tenim veïns dels voltants que també van a 
aquests concerts i això, ¿si us havia plantejat la possibilitat els dies de concert d 'obrir aquell pàrquing?

Alcalde president:
En tot cas, la pregunta la fa la regidora, jo tindria ganes de contestar també, però la regidora té la 
paraula, endavant, 

Sra. Barnusell:
Si, ens ho hem plantejat i ho hem estat mirant i tot. Hem optat per no obrir l'aparcament per intentar 
conciliar sobretot amb els veïns que hi ha a la zona el fet d'obrir l'aparcament és molt més xivarri tant 
per dins mateix de la sala, com pel funcionament propi de la sala, com per tots els veïns del voltant i a 
més a més a menys de 50 metres tenim pàrquing que aquelles hores està més aviat buit. Si que cal 
caminar una miqueta, però 50 metres a peu o a 100 metres de distància tenim les piscines i per tant 
està estudiant que expliquen una mica i fent difusió que les zones d'aparcament son ben a prop el 
pàrquing no s'obre per aquests motius.

Alcalde president:
¿Alguna pregunta més? Endavant, 



Sr. Casasnovas:
Si, gràcies. Voldríem preguntar-li a la regidora Maria del Mar Sánchez, per informacions que ens han 
arribat de veïns i veïnes del barri de Ponent que hi ha hagut alguna baralla nocturna entre joves les 
últimes setmanes, possiblement bandes de joves de Granollers i de Canovelles, així com pintades per 
marcar el territori de la zona del parc de Ponent i la zona que va cap a la Camp, voldríem saber com 
està aquest tema i si estant duent a terme alguna actuació per evitar que hi vagi a més aquesta 
situació. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant senyora regidora,

Sra. Martínez:
Si, hola, et remeto a la informativa ja t'ho explicaré bé com està aquest tema. 

Alcalde president:
¿Més qüestions? No, per part del PP. No? Per part de CiU, endavant, 

Sr. Sastre:
Si. Una petita reflexió que cau més en la banda del prec i seria en tot cas per vostè senyor Alcalde, 
potser em faig pesat amb aquesta petició però encara a risc de fer-ho ho diré. Avui, i vostè mateix ho 
ha dit, possiblement ha sigut el Ple des de que vostè és Alcalde on s'han debatut més mocions i de fet 
s'han debatut fins i tot fins a 10 o 11. Sobre el PIRMI, la dació en pagament, el model educatiu, la 
transversalitat de la salut pública, Escoles Bressol Municipal i d'altres temàtiques que potser no tenen 
incidència tant directa amb l'àmbit municipal que és el que ens pertany a nosaltres, però que també 
son interessants. Totes elles jo crec que son grans debats que mereixen ser portats a terme davant la 
ciutadania i possiblement el moment de fer-ho és en el Ple Municipal davant de tothom i possiblement 
el fer-ho a porta tancada, a la Junta de Portaveus, doncs és una miqueta emput aquest debat. De 
vegades es converteix el fet de la presentació a les mocions simplement en una foto finish on es veu 
el posicionament de cada un dels partits, que és important, però no és diguéssim la finalitat, sinó que 
penso que la finalitat és aportar matisos, aportar debat i aportar les visions jo crec que prou riques de 
cada un dels grups que formen aquest consistori amb algunes d'aquestes mocions. 

Per tant, jo li repetiria una altra vegada que torni a prendre en consideració el fet de reinterpretar el 
ROM en aquest aspecte i poder portar a debat en aquest Ple municipal el posicionament de cada grup 
sobre aquestes mocions. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Si, en tot cas haig de tornar a llegir l'article 51 e) apartat segon que diu: “En cas de manca de 
competència de l’ens local -propostes sobre matèries de política supramunicipal o que no siguin 
d’estricta competència municipal-, quedaran exemptes del tràmit de dictamen de la Comissió 
Informativa, i passen directament al debat i l’aprovació de la Junta de Portaveus. Del resultat 
d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. Els grups municipals,.......”. En fi, en tot cas, jo crec que 
és el que diu el ROM, jo crec que toca i ho he dit en altres ocasions, rellegir el ROM i en tot cas, el 
compromís d'aquest Alcalde és constituir i ho farem, acordarem calendari, constituir un grup de treball 
per tal de revisar el ROM  i per adequar-lo en els nous moments.

Tot i així jo li agrairia que llegís les declaracions de l'Alcaldessa de Sant Cugat en l'últim Ple Municipal 
cap allà de les dotze del vespre. En tot cas, l'Alcaldessa estaria encantada de tenir un ROM que li 
permetés centrar el debat en els temes municipals, tal com va dir ella mateixa en el Ple. ¿Més 
preguntes?

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