
ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    2222    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de     2018201820182018
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sr. Rudy Benza Alegría
Sra. Gemma Giménez Torres
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakir El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla

Secretària accidental

Núria Blanchar i Cazorla

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Eugènia Llonch Bonamusa

Alcalde: Molt bona tarda. Donen inici a la sessió ordinària del Ple del mes de gener. Primer Ple de 
l'any. 
En tot cas, fer constar que la senyora Eugènia Llonch no podrà assistir-hi, perquè com saben és mare 



recent i té un petit problema amb la seva nena. L'Àlvaro Ferrer està tornant d'entreno i, per tant, 
suposo que s'incorporarà d'aquí un moment, i per la resta no hi ha cap altra novetat. 
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L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a les actes  de 
la sessió ordinària de data 27 de desembre de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 11 de gener 
de 2018. No havent-hi cap s'aproven per unanimitat dels regidors i regidores assistents .

Senyora secretària, que de nou és la senyora Blanchar en suplència de la senyora Victory que segueix  
de baixa, pot iniciar la sessió amb el punt dos i tres. Endavant: 
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 Alcalde: En tot cas, assabentats d'aquestes resolucions, passem a la part resolutiva del Ple, que en 
aquest cas, en la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat.

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

Alcalde: En primer lloc, el punt quatre fa referència a la Pròrroga d'un conveni amb l'Agència 
d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, senyora secretària, endavant:
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1r  En data 13 d'octubre de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions 
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina local 
d'habitatge situada en aquest municipi, aprovat pel Ple municipal en data 29 de juliol de 2014.

A la clàusula desena dels convenis anteriors s’indica que tindran vigència fins al dia 31 de desembre 
de 2014, amb efectes de 1'1 de gener, i podran ser prorrogats per mutu acord, prèvia petició per escrit 
de qualsevol de les parts signatàries.

2n  El conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers, relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi es va prorrogar els 
anys 2015, 2016 i 2017.  Aquestes pròrrogues es van aprovar pel Ple de la corporació en les sessions 
celebrades els dies 27 de gener de 2015, el 29 de març de 2016 i el 28 de març de 2017, 
respectivament.

3r  L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat novament la pròrroga per a l’exercici 2018 del 
Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers relatiu a l' Oficina local d'habitatge situada en aquest municipi, indicant la 
necessitat de tramitar la sol·licitud de pròrroga.

4t  En data 13 de desembre de 2017 per resolució d'Alcaldia núm. E-7894/2017, es va sol·licitar a 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la pròrroga del conveni de col·laboració per a l'any 2018, 
referenciat a l’antecedent primer.

5è  L'Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat la formalització del document Addenda de 
pròrroga del Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de 



Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, relatiu a l'Oficina local d'habitatge situada en aquest municipi, 
per a l’any 2018.

6è  El conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions suposa l'encomana de gestió de les activitats i 
serveis en matèria d’habitatge contingudes en el mateix, que són competència de la Generalitat de 
Catalunya i que es desenvolupen a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  Per acord del Ple 
de la corporació, en sessió de 31 de gener de 2006, es va encomanar a Granollers Promocions, SA, la 
gestió de l'Oficina local d'habitatge.

7è El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic.

8è La subscripció de la present pròrroga del conveni i encàrrec de gestions relatiu a l'Oficina local 
d'habitatge està específicament regulat al Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a 
l'habitatge i suposa:
- la millora de l'eficiència de la gestió pública, en tant que implica simplificar estructures 

administratives (art 60.3 del PDH);
- facilita la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, en tant que implica facilitar l’accés als 

serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única (art 60.4 PDH), concentrar els serveis (art 60.3 
PDH); i finalment 

- contribueix a l'exercici d'activitats d'utilitat pública ja que permet assegurar la màxima cobertura 
territorial en la prestació dels serveis d’habitatge  (art 60.3 PDH).

D'acord amb l'article 47.9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de sector públic, les 
normes d'aplicació establertes al capítol VI dels convenis no són aplicables als encàrrecs de gestió, 
que està regulat per l'article 11 de l'esmentada Llei.

9è Aquesta pròrroga del conveni de col·laboració no implica cap despesa econòmica directa. Aquelles 
despeses que es generin en el seu desenvolupament poden ser assumides per l'empresa municipal 
Granollers Promocions, SA, ja que el seu pressupost contempla efectuar-les.

10è Granollers Promocions, SA justificarà la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat 
desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina a l'Agència 
d'Habitatge de Catalunya, qui tramitarà a favor de l'empresa municipal el pagament de les aportacions 
econòmiques previstes a la pròrroga del Conveni per al període anual del  2018.

11è Que amb la finalitat de donar continuïtat a les tasques que desenvolupa en el territori l’Oficina 
local d’habitatge en matèria d’assessorament i serveis relatius a l’habitatge, en el marc del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, s'ha emès informe favorable relatiu a 
l'aprovació de l'esmentada pròrroga de conveni i a ratificar la seva signatura.

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

I.  La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen i el Pla per al dret a l'habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les 
oficines locals d'habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat 
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d'ajuts 
relacionats amb l'habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania .

II.  Els articles 60 ss del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla al dret a l'habitatge, estableixen les 
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment 
dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de 
l'activitat.

III L'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, recull que les administracions públiques poden subscriure acords, pactes, 
convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer  
l’interès públic que tenen encomanat.



IV L'article 11 de la Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, relatiu a les 
encomanes de gestió.  L'apartat 3.b d'aquest article estableix que quan l'encàrrec de gestió s'efectuí 
entre òrgans i entitats de dret públic d'administracions diferents, es formalitzarà mitjançant firma del 
corresponent conveni entre elles.

L'article 47.9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que no són 
aplicables les normes del present capítol , VI dels convenis, als encàrrecs de gestió.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer:  Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració i  d’encàrrec de gestions entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest 
municipi, per al període anual del 2018 que es transcriu a continuació i ratificar la seva signatura, 
d'acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats:

“AAAADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DEDDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DEDDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DEDDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE    
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINAL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINAL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINAL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINA    
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPID’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPID’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPID’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI ,,,,    PER A L’ANYPER A L’ANYPER A L’ANYPER A L’ANY    2018201820182018    

Barcelona, 31 de desembre de 2017 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS    

D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a 
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 

I d’una altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers. 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a  formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte, 

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN     

1. En data 13/octubre/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest 
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques 
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per 
Decret 75/2014, de 27 de maig. 

2. El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que: 

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot 
ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial .” 

3. El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les 
corresponents addendes. 

4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima 
de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de 
col·laboració establert, amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, 
durant l’any 2018, 

Per tot això,  



ACORDENACORDENACORDENACORDEN    

1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Granollers, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, el qual té per 
objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la 
ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge . 

2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 13/octubre/2014, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2018, les següents: 

2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni, serà 
de 29.381,00 €. 

2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 39.174,00 €. 

3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar 
amb data 31 de desembre de 2018, i ha de ser signada preferentment amb mitjans electrònics per 
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import 
atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel 
personal adscrit a l’oficina. 

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a 
favor de Granollers Promocions SA, entitat que gestiona l’oficina per encàrrec de l’Ajuntament. 

4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018. 

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i en la 
data indicats. 

Jaume Fornt i Paradell Josep Mayoral i Antigas 
Director de l’Agència de Alcalde de l’Ajuntament 
l’Habitatge de Catalunya de Granollers"

SegonSegonSegonSegon....  Acordar que les obligacions dimanants del conveni referenciat i de la seva pròrroga a càrrec 
de l’Ajuntament de Granollers són assumides a través de la societat Granollers Promocions, SA i que 
així mateix serà la destinatària de les aportacions econòmiques per al finançament de les despeses 
derivades de la pròrroga del conveni.

TercerTercerTercerTercer.  Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a la societat municipal 
Granollers Promocions, SA i al Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de Granollers.

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

Alcalde: Moltes gràcies. Aquest és un tema, ha estat explicat en la Comissió Informativa, de totes 
maneres sí que hi ha demanades intervencions. En tot cas, per part del Partit Popular no hi ha 
intervenció, per part de la Cup sí, endavant:

Senyor Navarro: Bé, nosaltres, bona tarda a tothom, en primer lloc. 
Nosaltres voldríem justificar el nostre vot, que serà d'abstenció. Creiem que aquesta és una iniciativa 
important però a la vegada pel que és el mercat, el mercat de l'habitatge a Granollers és totalment 
insuficient. 
A veure, creiem que els resultats haurien de ser molt millors, això no depèn només d'aquesta oficina, 
depèn, també, és cert, del mercat; malauradament quan parlem d'Habitatge hem de parlar de mercat, 
però el que és cert, és que hi ha moltes dificultats per trobar habitatge a Granollers, i en canvi ens 
trobem en que hi ha prop de tres-cents habitatges buits que són propietat dels bancs, i això per 



exemple seria tot un tema a treballar que si disposéssim de recursos , doncs, es podria invertir. 
Evidentment no dependrà d'aquest conveni però, tornem-hi, aprovar aquesta proposta, donar-li el vot 
de suport, seria com dir que ja n'hi ha prou amb això, i trobem que hi ha moltes mancances i que en 
aquest sentit s'hi ha d'avançar molt més.
Creiem que l'oficina municipal d'habitatge hauria de fer, també, campanyes molt més potents per fer 
de mediadora entre els propietaris-propietàries i la gent que busca un lloguer. En aquests moments el 
preu de lloguer, i això, és mostra de la situació del mercat, torno a insistir, no hauríem de parlar de 
mercat quan parlem d'habitatge, doncs, els preus s'han disparat molt i això el que mostres és que hi 
ha un desequilibri. 
L'oficina omple un buit? No, no l'omple, i en aquest sentit pensem doncs que s'hauria d'apostar per 
una oficina encara amb molts més recursos i encara amb moltes més possibilitats . 
També un element important que volíem comentar, i és el fet que el sistema de garanties en el 
cobrament de la renda, en el manteniment de l'habitatge, que són temes, doncs, que els propietaris els 
fan tirar-se enrere, són uns altres temes que hauríem de mirar de promocionar molt més. 
Sabem que s'està fent feina però trobem que en falta molta més. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha un altre grup que vulgui intervenir? no?  Si la regidora vol fer us 
de la paraula. Endavant: 

Senyora Oliveres: Moltes gràcies alcalde. Molt bona nit a tothom, regidors, ciutadans presents al Ple. 
A veure, en relació a la intervenció del regidor Navarro, de l'Eduard, comentar, a veure, que les 
polítiques d'habitatge depenen molt directament de la Generalitat i també l'estada als ajuntaments, 
però que coincidim plenament amb ell que la capacitat municipal arriba on arriba i, lògicament, 
l'expressió que has fet servir com que «no omple el buit» o «que no acaba de...»., certament, en 
aquest sentit, som els primers que truquem sovint a la porta de la Generalitat per poder concertar, no 
només les polítiques que avui, doncs, reiterem via la pròrroga d'aquest conveni del 2014 de dur 
endavant, sinó moltíssimes altres. 
Malauradament, en molts casos i una de les demandes reiterades per part de tot l'equip de Govern 
encapçalat pel seu alcalde, ha estat, la petició a la Generalitat de gestionar directament el parc 
d'habitatges públic de la ciutat, no exclusivament el parc públic de l'Ajuntament, sinó també els quasi 
dos-cents habitatges que hi ha que són de la Generalitat i que el gestiona directament l'Agència 
catalana de l'habitatge i, malauradament aquesta petició reiterada i entenem molt lògica, perquè des 
de la proximitat hi ha qüestions que es poden, doncs, dirimir molt millor, concertar millor, treballar 
millor, solucionar millor, doncs no hi trobem una resposta positiva; no obstant, a l'Oficina local 
d'habitatge té aquesta vocació, com sabeu s'ha inaugurat recentment, fa uns mesos ja que actua des 
d'un altre espai, amb aquesta vocació de servei al ciutadà  d'ampliar la seva oferta, la cartera de 
serveis que desplega. 
El punt concret, del qual parlem avui, és el conveni amb la Generalitat per prestar en el marc de la 
col·laboració entre Administracions, una tasca de suplència en el territori o de subsidiarietat, d'ajuda, 
per tant, de col·laboració amb la Generalitat, en la prestació dels ajuts de la Generalitat, perquè els 
ciutadans tinguin, doncs, punts de referència ben propers i, per tant, entenem que aquesta és una línia 
ben lògica de dur a terme, ben important de desplegar, si bé, segurament insuficient, no tant pel que 
estigui tirant endavant l'Ajuntament, que ara, en tot cas cas referiré el que és, si no perquè els 
Ajuntaments en solitari sense la complicitat i la sinèrgia de la Generalitat de Catalunya, difícilment pot 
implementar segons quines polítiques, no obstant, vam poguer parlar del portal de referència de preus 
de lloguer com una política o una novetat que la Generalitat havia implementat i que nosaltres veiem 
com un punt d'inici, insuficient també, però que pot ajudar en algun cas a tenir més llum i més 
informació i més claredat i transparència en relació els preus de lloguer dels pisos de la ciutat . 
En tot cas, sabeu que una de les línies importants del Programa global d'Habitatge, que s'està tirant 
endavant és l'impuls de la borsa de lloguer municipal. Aquí es pretén mobilitzar molt de l'habitatge buit 
a la ciutat, especialment d'habitatge vacant, que com deia el regidor, doncs, a vegades no troba 
garanties per posar-se en lloguer, però, que en la segona convocatòria d'ajuts que s'ha tirat endavant 
per part del Govern, doncs, precisament incideix en aquest punt, posant tot una sèrie d'incentius i més 
seguretat si cal, allò que ja ofereix la borsa de lloguer de l'habitatge, per tant, en principi s'han pogut 
captar molts més habitatges per al lloguer, i per a la borsa i per fer aquesta feina que entenem que no 
podem  deixar de fer, etcètera. 
En tot cas, crec que el punt d'avui és realment molt concret, estar bé que en matèria d'habitatge 
parlem l'ampli aspecte de línies i d'actuacions a dur a terme, lògicament és un tema, no només 
sensible sinó fonamental i bàsic, però realment el punt quart que portem aprovació i a la consideració 
del Ple és la reiteració que, com deia l'alcalde, venim fent anualment des de fa doncs ben bé aquests 
tres anys, concertant un paquet i un servei molt concret en relació les ajudes de l'habitatge que fa la 



Generalitat. Molt bé.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor...., en tot cas, només recordar que, efectivament,  és una 
competència....  perdó no havia vist..Endavant: 

Senyor El Homrani: Gràcies. No hem demanat torn en la primera ronda perquè anem a votar a favor, 
trobem que és un conveni amb totes les seves pinitacions adequat.
Però ara, escoltant la intervenció de la regidora responsable de l'àrea Govern en matèria i, 
especialment, perquè el debat ha sigut entorn del lloguer que, és ara mateix, un dels drames, la 
pujada de lloguer, dels preus de lloguers que s'està donant en aquest país. 
Sí que crec que per completar una miqueta la informació, perquè crec que si no donem informació 
parcial o no l'acabem de completar i crec que val la pena, és ser conscients de que el que està 
generant la pujada és la LAU, modificació que va fer el Govern del Partit Popular en el Congreso, que 
modificar el contracte mínim de cinc a tres anys, que van modificar altres elements que són els que 
estàvem punxant en el mercat molt a l'alça que, fins i tot, quan es va aprovar aquí a Catalunya la llei 
24/2015, a iniciativa d'una iniciativa legislativa Popular que va fer la PAH, va ser anul·lada per TC en 
la legislatura passada. Es va aprovar una llei per poder-la substituir, que tenia una disposició 
addicional, de cara a treballar la modificació de la LAU, a nivell català; aquesta disposició addicional 
ha sigut anul·lada pel TC també, ho dic perquè també està molt bé que parlem, hi ha coresponsabilitat 
de totes les administracions, però crec que estaria bé, que en aquest cas, i quan parlem de lloguer 
situéssim clarament on està, per desgràcia, la capacitat normativa i que aquest Govern del Partit 
Popular que no governa amb majoria absoluta i que per moltes coses necessita el suport de forces 
que també estant aquí, tingués alguna vegada la pressió de veritat de modificar això, perquè sinó 
seguirem amb aquesta situació inflacionista del que és un dret inflacionista, questa pujant moltíssim, i 
s'ha parlat molt de la bombolla del lloguer a Barcelona, però crec que tots els que estem aquí, que 
coneixem una miqueta aquesta ciutat, cadascú des del seu punt de vista, som conscients de que 
aquesta bombolla de Barcelona ens està afectant també a nosaltres i crec que tots coneixem a gent 
que en els últims anys ha sigut expulsada de Barcelona i que ha vingut a viure en aquest municipi o en 
altres municipis voltants. 
Únicament era fer aquesta precisió perquè crec que és de justícia situar -ho. Gràcies. 

Alcalde: Molt bé. No sé si algun altre grup vol intervenir. Senyora regidora vol fer un comentari? 

Senyora Oliver: Sí gràcies. A veure, certament  les competències estan on estan, tal com diu el regidor 
Chakir. 
En principi el tema de la limitació dels contractes que emana de la LAU, doncs lògicament, és un 
aspecte que entenem que no és gens positiu de cara a generar estabilitat a qui està llogant un lloguer, 
o sigui, té un pis llogat, etcètera, etcètera, etcètera; vull dir que coincidir amb aquest aspecte. Ara bé, 
la qüestió de l'increment dels preus de lloguer a la ciutat en qualsevol entorn depèn de múltiples 
factors, d'entrada com un nivell molt bàsic i bastant generalitzable a tot arreu és que hi ha molt poca 
oferta de pisos de lloguer sovint i, en tot cas, l'acció que l'Ajuntament de Granollers també fa i molt 
marcada contra els grans tenidors no dóna els fruits que tots esperem o esperaríem i hem estat 
esperant i seguim esperant, fruit  una miqueta, ve de tot una sèrie de circumstàncies que es dirimeixen 
en els tribunals quan no hauria de ser així; la inestabilitat del marc legislatiu etcètera , etcètera. 
En tot cas, per tornar al lloguer, aquesta addenda del conveni que portem avui, per concretar, té a 
veure amb els ajuts que la Generalitat presta per lloguer els ciutadans de la ciutat i que l'Ajuntament 
vol facilitar i, per tant, concertem aquest, havia aquest conveni, el poguer facilitar al ciutadà que el 
tema dels ajuts doncs ho tingui més accessible que si no hi és aquest concert, d'altra banda bastant 
extensible diferents municipis, però de l'altra banda i a diferència del que malauradament no tots els 
ajuntaments poden fer, l'Ajuntament de Granollers ha tirat endavant i és la segona convocatòria d'ajuts 
al lloguer i en traurem, segurament, una altra, perquè estem convençuts que això és un problema que 
s'ha d'atacar de moltes maneres, però ajudant amb campanyes específiques en aquest sentit, també, 
doncs traurà ajudes a lloguer. 
Per tant, concertem amb la Generalitat com prestar de  manera més fàcil al ciutadà els ajuts al lloguer, 
ens convertim en gestors directes en el territori d'aquests ajuts d'una administració que, lògicament, 
són molt benvinguts, alhora, donem ajuts com Ajuntament dins del Govern municipal, per tant, el 
compromís amb els lloguers és total perquè no només donem ajuts sinó que el programa global 
d'habitatges està intentant incidir amb les dinàmiques més estructurals en programes com el que deia 
de la borsa de lloguer municipal, etcètera, i amb l'acció sobre els grans tenidors, amb els expedients 
sancionadors que s'han anat tirant endavant.
En tot cas, coincidir amb la intervenció del regidor en el sentit de que la LAU també genera un marc 



que segurament abona l'increment de preus però que en cap cas és l'únic element o explicació del per 
què els preus del lloguer, doncs, tendeixen a l'alça aquí i arreu, fet que, lògicament, no només 
lamentem sinó que intenten combatre amb totes aquestes polítiques que dèieu. Moltes gràcies

Alcalde: En tot cas, abans de la votació, tres comentaris molt breus. 
En primer lloc, el que estem fent amb aquest acord és simplement l'aprovar un conveni o al ser una 
addenda d'un conveni que ja porta uns anys funcionant i en el qual l'Ajuntament fa la feina de mirar de 
col·laborar amb la Generalitat perquè els serveis es prestin el més a la vora possible dels ciutadans, 
que en compte d'anar a Barcelona puguin fer-ho en l'agència, la feina que fa el ciutadà amb l'agència 
ho pugui fer-ho a l'oficina municipal; per tan és un acte d'acompanyament, no és més res que això i, 
per tant, hem parlat de moltes coses però el que aprovem és  estrictament això. 
En segon lloc, dir que, ens agradaria que aquest conveni contingués també un acord de delegació o 
de cessió de la gestió del parc d'habitatges de la Generalitat que són uns 179 edificis a Granollers. 
L'hem tingut durant un temps i ara ja no el tenim, ens agradaria que hi fos, no hi és, però, en tot cas, el 
que es tracta és de donar un bon servei als ciutadans i poder fer fer aquesta feina de suport a la 
Generalitat per tal que la gent pugui fer gestions a Granollers, és exclusivament això. 
En tot cas, recordar que les competències en matèria de l'habitatge estan o estan, estan a l'Estat i a la 
Generalitat, i que el que fem als ajuntaments és substituir, sovint ho fem, també amb habitatge i a 
Granollers amb una implicació molt especial, ho ha dit la regidora, vam fer un Pla de xoc que 
contempla moltes mesures d'un milió d'euros per tal de donar sortida a problemes que avui tenim, 
greus en matèria habitatge i, en tot cas, sí que ens emplacem tots plegats, ho farem en els propers 
mesos, potser serà el Ple de març potser el d'abril, no ho sé. La ser regidora està treballant el tema, 
però portarem a debat un Pla d'habitatge pels propers anys. Pla d'habitatge que saben vostès que 
s'està redactant, que el tindrem a disposició, doncs, d'aquí pocs dies, sé que vostès també han fet 
aportacions i, per tant, tindrem un gran debat que és el que creien que volem fer tots sobre el futur de 
l'habitatge a la ciutat, amb totes les seves perspectives, on podem arribar amb el marc clar legal i 
jurídic que tenim, les competències que tenim, però sobre tot amb les admissions que tenim d'afrontar 
des de la ciutat el Pla d'habitatge, malgrat les competències no ens acompanyen. 
En tot cas és l'hora de votar. 

S'aprova per majoria absoluta amb 22 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13), 
PDeCAT-Demòcrates (3) , ERC-AG-AM (3), C'S (2) i PP (1), 2 abstencions del Grup Municipal de la 
CpG-CUP-PA (2)

Passem al punt número 5 que és aprovar definitivament un Pla parcial, el Pla parcial del sector 112. 
Senyora secretària. Endavant:

5555).-).-).-).-APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTORAPROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTORAPROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTORAPROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR     112112112112....

PrimerPrimerPrimerPrimer.... El novembre de 2017 es va presentar per a la seva aprovació inicial el Pla Parcial del 
Sector 112 de Granollers, per part del Sr. Domènec Forns Casacuberta, actuant com a 
mandatari verbal de les mercantils Mañosa SL, Auma SL, Promotora Barcelona 92 SA, 
Inversiones 1974 SL, Hanoi Projeccions SL, Madersi SA, Promocavi SA, Can Riba de la 
Serra SL i dels senyors Joan Camp Puigdomènech, Domingo Martras Duran i Teresa 
Martras Duran.

Aquest Pla Parcial té un àmbit discontinu el qual correspon a tres àmbits separats entre ells 
per la carretera BV-5003 de Granollers a Montmeló, i pel riu Congost. La superfície total de 
l’àmbit és de 150.117m², distribuïts de la següent manera: àmbit 1: 48.315m²; àmbit 2: 
75.154m²; àmbit 3: 26.648m².

L’objecte d’aquest planejament és definir el desenvolupament del sector industrial 112 del 
POUM de Granollers, inclòs dins dels sectors de sòl urbanitzable delimitat. Aquest 
desenvolupament s’ajustarà al trasllat de l’ENIM-02 previst per la modificació del Pla 
Especial de protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català, la 
qual té per objecte suprimir l’àrea de protecció del traçat actual del torrent de Can Català i 
afectar-ne una de nova que garanteixi la correcta funcionalitat i valors ambientals del mateix.

SegonSegonSegonSegon.... La Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el Pla 



Parcial del sector 112, disposant que calia incorporar a la proposta un seguit de 
prescripcions tècniques.

L’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant anuncis publicats el 5 de desembre de 2017 al BOPB, al diari El Punt Avui de 30 
de novembre de 2017, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Granollers i el tauler d’edictes 
electrònic d’aquesta Corporació. Durant el termini d’informació pública es va presentar una 
al·legació per part del Sr. Carlos de Riba Soldevila, en representació de Can Riba de la Serra 
SL.

Simultàniament a la informació pública es va sol·licitar els informes sectorials dels 
organismes afectats per la proposta presentada amb caràcter inicial, així com a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme i a les companyies de Serveis.

A data d’avui s’han rebut els informes emesos per la CTUB i per Carreteres de la Generalitat.

TercerTercerTercerTercer.... La Comissió Territorial d’Urbansime de Barcelona (CTUB), aquesta, en sessió de 14 
de desembre de 2017, va emetre informe favorable amb les prescripcions següents:

1.1 Cal donar compliment als articles 20 i 21 del Pla director urbanístic per a l'ordenació del 
circuit de velocitat de Barcelona – Catalunya en relació amb l’ús temporal d’aparcaments als 
espais lliures i justificar el compliment de l’article 22 en relació amb la inundabilitat. 

1.2 Cal preveure la cessió de l’aparcament del subàmbit 1 com a sistema per tal que l’espai 
lliure sigui accessible des de sòl públic. 

1.3 Cal esmenar la regulació normativa de la clau A41 en els següents aspectes: 

- Establir el paràmetre de front mínim de parcel·la a vial. El carril lateral de la carretera de 
Montmeló a Granollers (BV-5003), no pot computar a aquest efecte. 

- Suprimir de l’article 27.1 la possibilitat de dividir horitzontalment naus i suprimir el concepte 
de “naus niu”. 

- Eliminar la referència general a una major ocupació en parcel·les existents i, en tot cas, 
establir un règim transitori en el qual s’admeti el manteniment d’una major ocupació en 
instal·lacions existents i degudament autoritzades, sempre que es justifiqui al pla parcial 
aquesta necessitat. 

- Afegir la necessitat d’estudi d’impacte i integració paisatgística en la tramitació del pla de 
millora urbana que prevegi una major alçada de les edificacions. 

- Substituir la referència a “activitat” per “establiment” als diferents articles normatius. 

1.3 Seria convenient revisar a la baixa l’índex d’edificabilitat d’1,5m2st/m2sl pel sòl 
d’equipaments al subàmbit 2, atès l’ús previst i posició. 

1.4 Cal esmenar els aspectes menors del document relacionats a la part valorativa de 
l’informe. 

2.- Recordar a l’Ajuntament que caldrà supeditar l’executivitat del pla parcial a l’executivitat 
de la modificació puntual del Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de 
Granollers, que es tramita paral·lelament. 

3.- Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis 
substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de 
l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord amb 
l’apartat 1 de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

QuartQuartQuartQuart....    El 8 de gener de 2018 la Junta de Compensació provisional del Pla Parcial del Sector 
112 va presentar nova documentació del Pla Parcial del Sector 112 de Granollers, 
incorporant les prescripcions requerides per l'Ajuntament de Granollers en l'acord 
d'aprovació inicial i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en l'informe de 14 de 



desembre de 2017.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    El 15 de gener de 2017 la Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha emès un 
informe mitjançant el qual:

a. Proposa desestimar les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Pla Parcial del 
Sector 112 pel Sr. Carlos de Riba Soldevila, en representació de Can Riba de la Serra SL, en 
els termes següents:

Les al·legacions PRIMERA, SEGONA i QUARTA de l’escrit fan referència a aspectes que 
s’hauran de concretar en el Projecte de Reparcel·lació, en quant a la superfície aportada i als 
drets indemnitzables. En relació a l’al·legació TERCERA, el camí previst pel PDU del Circuit 
no ve establert pel propi Pla parcial, sinó que aquest incorpora les prescripcions del PDU, el 
qual ja ha estat aprovat definitivament i és plenament executiu.

b. Informa favorablement la proposta presentada del Pla parcial del sector urbanitzable 
industrial 112 en data 08/01/2018 (reg. entrada 20188000529), per a la seva aprovació 
definitiva, amb el benetès que: 

- L’executivitat del Pla Parcial del Sector 112, resta supeditada a l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual del Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers, 
al Bosc de Can Català. 

- El projecte d’urbanització haurà de donar compliment a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica i a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

- la Junta de Conservació serà de constitució obligatòria, i s’haurà de fer càrrec del deure de 
conservació de l’urbanització executada, durant el termini de 5 anys, des de la data de 
recepció de cadascuna de les fases d'urbanització. 

- Caldrà incorporar les prescripcions que puguin derivar-se dels informes pendents de rebre 
en relació al Pla parcial. 

SisèSisèSisèSisè.... Els canvis introduïts al document aprovat amb caràcter inicial no tenen la consideració 
de substancials atès que no donen lloc a un model d'ordenació diferent respecte a 
l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i dels sistemes urbanístics públics.

SetèSetèSetèSetè.... Correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació inicial del Pla Parcial del sector 112 
de Granollers, en virtut de la delegació d’atribucions efectuada per l’Alcalde mitjançant 
resolució núm. 531/2015 de 11/06/2015.

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

IIII....    L’article 65 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat del DL 1/2010 
(TRLUC) i l’article 79 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLUC) disposen que els plans parcials    tenen per objecte, en sòl urbanitzable, 
desenvolupar el planejament urbanístic general i contenen totes les determinacions 
pertinents per a l'ordenació urbanística detallada dels sectors que abasten, de conformitat 
amb el règim del sòl urbanitzable.

IIIIIIII.... L’apartat 4 de l’article 65 del TRLUC disposa que en els sector d’ús no residencial, els 
plans parcials urbanístics han de reservar per a zona verda un mínim del 10% de la 
superfície de l’àmbit d’actuació urbanística i han de reservar per a equipaments un mínim del 
5% de la dita superfície, a més dels sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau.

IIIIIIIIIIII.... L’article 66 del TRLUC i 84 a 89 del RLUC disposa que els plans parcials urbanístics es 
componen, formalment, dels documents següents:

a) La memòria, i els estudis justificatius i complementaris.

b) Els plànols d'informació, d'ordenació, de projecte i, si escau, de detall de la urbanització.



c) Les normes reguladores dels paràmetres d'ús i d'edificació del sòl.

d) L'avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l'estudi i la justificació de la seva 
viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l'impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.

e) El pressupost de les obres i els serveis.

f) El pla d'etapes.

g) La divisió poligonal, si escau.

h) La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general 
sobre mobilitat sostenible.

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

j) La justificació que s'adequa al programa d'actuació urbanística municipal, si s'escau.

Així mateix, l’article 102.1 del TRLUC estableix que els plans urbanístics derivats d'iniciativa 
privada, a més d'incloure les determinacions establertes amb caràcter general per aquesta 
Llei, han de contenir documentació específica referida a:

a) L'estructura de la propietat del sòl afectat.

b) La viabilitat econòmica de la promoció.

c) Els compromisos que s'adquireixen.

d) Les garanties de compliment de les obligacions contretes.

IVIVIVIV.... L’article 101.1 del TRLUC disposa que la iniciativa privada pot formular plans parcials 
urbanístics d’acord amb el planejament urbanístic general.

En els plans parcials d‘iniciativa privada, s’ha de citar personalment al tràmit d’informació 
pública a les persones propietàries del terrenys que hi siguin compresos, quan aquest no 
sigui formulat per la totalitat de les persones propietàries, d’acord amb l’article 102.3.a) del 
TRLUC.

VVVV.... Correspon al Ple l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels plans i altres 
instruments d’ordenació urbanística, d’acord amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i l’article 52.2.c) del text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 (TRLMRLC).

VIVIVIVI.... D’acord amb l’article 107.1 del TRLUC els acords d'aprovació definitiva de tots els 
instruments del planejament urbanístic s'han de publicar en el diari o butlletí oficial 
corresponent i han d'indicar expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es puguin 
exercir correctament els drets de consulta i d'informació.

VIIVIIVIIVII....    L’article 102.3.b) del TRLUC disposa que l’aprovació definitiva dels plans urbanístics 
derivats d’iniciativa privada s’han de notificar individualment a les persones propietàries dels 
terrenys.

VIIIVIIIVIIIVIII.... De conformitat amb l’article 88 del TRLUC les administracions locals competents, un 
cop els plans urbanístics derivats hagin estat aprovats definitivament, han de lliurar en el 
termini d'un mes a les comissions territorials d'urbanisme que escaigui, als efectes 
d'informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i administrativa completa. 

IXIXIXIX....    L’article 107.3.  del TRLUC disposa que: per a la publicació de l'acord d'aprovació 
definitiva dels plans urbanístics derivats i dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada, és 
requisit previ que s'asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia 
corresponent, per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització.



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

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.- Aprovar definitivament el Pla Parcial del sector 112, d’iniciativa privada, presentat 
pel senyor Domenec Forns Casacuberta, en representació de la Junta de Compensació 
provisional del Pla Parcial del sector 112, a l’empara 101.1 del text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC)    definitiva, amb el benentès 
que: 
- L’executivitat del Pla Parcial del Sector 112, resta supeditada a l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual del Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers, 
al Bosc de Can Català. 

- El projecte d’urbanització haurà de donar compliment a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica i a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

- La Junta de Conservació serà de constitució obligatòria, i s’haurà de fer càrrec del deure de 
conservació de l’urbanització executada, durant el termini de 5 anys, des de la data de 
recepció de cadascuna de les fases d'urbanització. 

- Caldrà incorporar, si fa el cas, les prescripcions que puguin derivar-se dels informes 
pendents de rebre en relació al Pla Parcial. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord amb propietaris del terrenys inclosos en l’àmbit d’aquest 
planejament, d’acord amb l’article 102.3.b) del TRLUC.

TercerTercerTercerTercer.-.-.-.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona còpia complerta de la 
documentació tècnica i administrativa que conforma l’expedient d’aprovació del Pla Parcial 
del sector 112, d’acord amb l’article 88 del TRLUC.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Publicar al BOPB l’aprovació definitiva d’aquest planejament, d’acord amb l’article 
107.1 del TRLUC, amb indicació del lloc i els mitjans adequats perquè es puguin exercir 
correctament els drets de consulta i d'informació, una vegada acomplerta l’obligació de 
constituir garantia per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització.Notificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

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

Senyora Oliveres: Sí, moltes gràcies. 
Bé com deia la senyora secretària, el novembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar 
inicialment el Pla Parcial del Sector 112, que és un àmbit de planejament que ja estava previst en el 
planejament vigent.
De fet el Pla Parcial que portem avui a aprovació no contempla cap tipus de classificació nova de sòl 
ni cap novetat pel que fa a allò que ja estava aprovat en relació desenvolupament o edificatori o 
classificació de sòl que estès protegit, és a dir, no hi ha cap variació pel que fa a allò que el 
planejament ja vigent, el de 2006, ha tornat a aprovar el 2012, arrel de la sentència, doncs, preveia. 
Per tant, portem a aprovació definitiva un document de planejament derivat, que com dèiem, el que fa 
és concretar i complir amb allò que li ve ordenat pel planejament general , el planejament de referència 
de la ciutat i que comprèn un territori de quinze hectàrees, quinze hectàrees de sòl. D'aquestes quinze 
hectàrees de sòl, l'Ajuntament, que actualment és propietari de tres mil metres quadrats, esdevindrà 
per acció de les previsions en el planejament general, però per l'aprovació definitiva d'aquest 
document i quan s'executin els documents  més executius, esdevindrà propietari de nou hectàrees de 
sòl públic. Per tant, de les quinze hectàrees que comprèn el Pla parcial, nou hectàrees de sòl públic, 
vuit de les quals sense cap tipus d'edificació, per tant, sòl lliure, absolutament públic al costat del riu 
per poder dur a terme o seguir desenvolupant tota la línia d'alliberament de sòl públic proper a banda i 
banda del riu, per dur a terme, ja sigui recorreguts que posin en valor els aspectes intrínsecs del riu, 



els valors intrínsecs mediambientals o de patrimoni històric  al voltant de la riba del riu , etcètera. 
Per tant, aprovem definitivament aquest Pla convençuts que és una oportunitat pública, una 
oportunitat ambiental i també una oportunitat econòmica. El Pla general contemplava que aquest Pla 
parcial concretés les condicions d'edificació d'una peça de sòl industrial que completa el polígon 
industrial ja existent de Cal Gordi Cal Català. Per tant, d'aquestes quinze hectàrees, nou de les quals 
com deia, doncs, s'obtindran com a sòl públic, ara cal recordar-ho, són de sòl privat; hi ha previst com 
a zones, per tant, d'aprofitament privat. 
En tot cas, entre l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva també s'ha incrementat el sòl públic en 2000 
metres quadrats, i com deia, l'interès públic general pel que fa l'obtenció d'aquests sols públics és 
clau, tant perquè es pugui connectar els sòls de les cotes altes del pròpiament anomenat bosc de Can 
Gordi Can Català amb el riu i amb la resta d'entorns del sud de Palau i altres municipis, com per la 
competitivitat industrial del polígon de Cal Gordi Cal Català, que senzillament amb aquesta peça de 
sòl industrial doncs es completa. 
Per tant, aquest Pla parcial és una oportunitat per traslladar indústries existents després en el PTM, el 
Pla territorial metropolità es preveu aquesta zona com una àrea especialitzada industrial, per tant, 
permetrà albergar, allotjar en aquest sòl industrial, activitat econòmica i, per tant, generació de 
dinàmica industrial en el polígon.
També millorar, en part, el que és la malla de carrers del polígon amb un nou accés directe en la zona 
més a la vora de la ciutat, etc.
El trasllat d'indústries fa referència a la indústria de desballestament existent en la part sud del sector i 
també a una indústria d'una empresa que treballa el tema de la fusta. El trasllat d'aquestes activitats 
permetrà recuperar aquesta peça de sòl en contacte amb el riu i establir-hi, perquè hi ha una reserva 
per a equipaments públics, uns set mil metres quadrats, un equipament si es cregués oportú, sinó és 
una reserva de sòl que l'administració té al seu favor, doncs, un segon aiguamoll que pogués 
completar l'aiguamoll de Can Cabanyes; se n'ha parlat abastament en l'àrea de territori, però també un 
equipament de caràcter mediambiental que vingui d'alguna manera complementar a l'existent a 
l'entorn de l'actual aiguamoll de Can Cabanyes. 
Per tant, entenem que és una oportunitat clara d'endreçar un polígon industrial ja existent, en el sentit 
que, com deia aquesta peça de sòl industrial a nova perquè hi ha tres àmbits discontinus d'aquestes 
quinze hectàrees, una és aquesta peça de sòl que completa el polígon, l'altra és la peça de sòl lliure a 
tocar del riu que esdevé públic quan ara és privat, i l'altra és una peça de sòl que hi ha una indústria ja 
sentada que regularitzaria el perímetre de la seva activitat, a banda de tenir un accés millor, a més a 
més, és un carrer que ara acaba en un cul de sac i que tindrà continuïtat per tots els ciutadans des del 
municipi veí  cap a la ciutat. Per tant, en aquest sentit entenem que és produeixen diferents ajustos, 
que es contempla i es preveu tot allò que el planejament general preveia però que és una oportunitat 
clara per tots aquests aspectes  que referia. 
En tot cas, ho deixo aquí, si en el torn de rèplica o en les intervencions les següents doncs hi ha 
ocasió de comentar un altre tema així ho faré. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim un torn d'intervencions. Per part del Partit Popular? no. Per part de la 
CUP? Endavant senyor Navarro, té la paraula:

Senyor Navarro: Bé, primer de tot voldria agrair les explicacions que s'han fet del projecte en la 
Comissió Informativa que ho hem parlat abastament. 
Sí que voldria fer un comentari que es que ens sobte, per a mi és curiós, que en tota l'explicació que 
ens han anat fent, que torno, eh, se'ns ha explicat en claredat, s'ha obviat que tota aquesta zona està 
afectada pel macro projecte del PDU del Circuit. 
Clar, plantejar-nos el planejament d'aquest espai, d'aquestes quinze hectàrees sense tenir en compte 
tot el que vindrà després en allà, pensem que no és fer una mirada complerta d'aquest espai que per 
nosaltres és molt important del terme de Granollers. 
Coincidim, és a dir, es fa una crítica coincidint amb la plataforma, "no ens vendreu una moto", que, 
aquesta manera de planificar per pedaços, el que fa és no donar aquesta visió més àmplia, és a dir, 
sabem que en aquesta zona passaran coses, d'això no se n'ha parlat gens, és una cosa que, o bé s'ha 
obviat o bé s'ha ignorat, i no sé si s'ha fet de manera manifesta o simplement perquè s'entenia que no 
calia, però nosaltres creiem que cal parlar de tot això. 
Entenem que no es pot desvincular els efectes que tindrà aquesta modificació amb els efectes que 
tindrà sobre el territori aquest macro projecte del PDU del circuit i , torno, no se n'ha parlat. 
Sí que és cert, que és positiu, que s'ampliï l'àmbit de l'espai interès natural que tenim en aquella zona, 
és a dir, que guanyem en espai verd, això és positiu. Ara bé, hem pensat com quedaran els corredors 
biològics que permeten el desplaçament de la fauna i de la flora amb les noves carreteres que estan 
planificats en allà? Això ho hem pensat? d'això no n'hem parlat. Hem pensat l'afectació del que vindrà 



després amb el DPU del Circuit en tota aquesta zona? Jo no n'he sentit a dir, potser és que em vaig 
perdre alguna una Comissió, jo diria que a les últimes no he faltat a cap.
Clar, per exemple hi ha el sector 122 que es  justifica per la voluntat d'alliberar el marge dret del riu i 
no tenim en compte, doncs que, hi ha per allà un projecte de kàrting, un projecte de kàrting que és 
altament contaminant a nivell acústic, a nivell ambiental, hi és tot just al davant de la zona que en 
aquests moments estem modificant, torno, de tot això no se n'ha parlat. 
Per nosaltres no és coherent fer ara això, invertir diners públics, fer tot un projecte per recuperar i 
protegir aquest àmbit natural, quan aquest àmbit natural veiem que després patiran les conseqüències 
del futur desenvolupament, i aquest futur desenvolupament està i crec que compta amb el suport del 
grup municipal, del Govern municipal, perdó, per tirar-lo endavant. 
Per tant, torno, creiem que això és molt important: les carreteres, les fàbriques, els centres comercials 
que vostès pensen que s'han de desenvolupar en aquesta zona, tot això tindrà molt a veure; fem un 
petit nyap per nosaltres, mentre omplirem de formigó, d'asfalt i de contaminació tota aquella zona. Per 
nosaltres això no és re naturalitzar, que ja els hem dit altres vegades sinó que és desnaturalitzar. Per 
tant, votarem en contra d'aquest projecte. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, alguna intervenció? si? Endavant: 

Senyor Carmany: Molt breument.  Bé, nosaltres creiem que aquest Pla parcial és un Pla de millora, un 
Pla on hi hauran parcel·les, on hi haurà pastilles on es podrà incrementar l'activitat econòmica i, per 
tant, nosaltres tot el que és incrementar l'activitat econòmica amb possibilitats de llocs de treball per la 
nostra ciutat, evidentment, ens hi trobareu. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra? alguna intervenció? no? Per part del grup socialista? 
Endavant:

Senyor Terrades: Bé, una breu intervenció. Que no pensàvem efectuar, perquè la regidora ha explicat 
perfectament el que era, el que anem a aprovar avui, aquesta aprovació provisional del 112, que com 
ella ha recordat ve del Planejament general, alguna vegada ja, fins i tot, havia passat per aquest Ple 
l'aprovació inicial i que finalment no s'havia pogut materialitza en funció de l'impacte la crisi 
econòmica i perquè els titulars majoritaris, o el conjunt de titulars en el seu moment no havien pogut 
fer front als avals que havien de depositar per tal de garantir les obres d'urbanització i, per tant, no 
parlaré de les millores de tot tipus que representa l'aprovació d'aquest Pla parcial, pel que fa al 
sistema d'espais lliures, la continuació dels que en aquests moments ja tenim, perquè s'ha parlat 
abastament, i no només per la importància d'incrementar Can cabanyes, no, sinó perquè per l'altra 
banda, per la del marge esquerre del riu ens permetrà fer una millora de la connexió a peu i amb 
bicicleta fins a Montornès, entre Montornès i Granollers; i perquè com ha explicat la regidora Oliveres i 
també ha fet referència el regidor de Ciutadans, això ens permet la possibilitat de disposar de sòl 
industrial  per a la creació de més activitat i de més llocs de treball, que jo crec que es materialitzaran 
també properament. 
El regidor de la CUP, l'Eduard de Navarro, ha tret a col·lació, ha  barrejat tot, ha fet aquí, ha  intentat 
fer un aiguabarreig d'un tema que ja s'havia discutit en aquest Ple, que és el Pla director del Circuit, 
que és el que em porta intervenir en aquest punt; perquè no es planifica pedaços, no, no,hi ha una 
visió global del territori; li torno a repetir, ja li vaig dir en el debat que es va produir a l'entorn del Pla 
director urbanístic del Circuit de Catalunya. Miri, a prop de sis-centes hectàrees repartides entre les 
ciutats, els termes municipals de Granollers, de Parets i de Montmeló. 
Hi ha un tema que, o vostès no se'n vol assabentar, o no escolten bé, o intenten manipular la realitat. 
Que d'aquests sis-centes hectàrees no hi ha la meitat, una mica més de la meitat, que són espais 
lliures. Que el Pla director urbanístic del Circuit millora els corredors biològics que el Pla general de 
Granollers i de Parets ja contemplaven en aquesta zona, i alguna cosa se'ls hi devia de quedar enmig 
del debat, perquè és cert que el Pla director urbanístic del Circuit, inicialment, al marge esquerre del 
riu, entre la carretera de la interpolar i la zona ambiental  de tractament de residus preveia la ubicació 
d'un possible kàrting, amb un espai d'aquell territori, però l'aprovació definitiva del Pla director 
urbanístic, aquest possible o aquest futur equipament no hi és, per tant, el que sí que demanaria és 
una mica més de precisió en els debats. 
Li torno a repetir perquè els hi quedi clar. Visió global del territori , el Pla director urbanístic del Circuit a 
prop de sis-centes hectàrees i més de la meitat, espais lliures, que milloren, a més a més, els 
connectors biològics que hi ha en aquest entorn. És evident que la figura del Pla parcial que avui 
anem a aprovar o que està titulat amb el número 112 entra en aquesta lògica, de que a prop dels 
seixanta, una mica més del 60% d'aquest territori estarà destinat a espais lliures que millorarà tot 
l'entorn ambiental aquesta part del territori de la nostra ciutat. 



Alcalde: Si la regidora vol cloure aquest primer torn. Endavant: 

Senyora Oliveres: Sí, molt bé, moltes gràcies. A veure, jo, en relació al Pla director urbanístic del 
Circuit, diria forces coses, però en tot cas, d'entrada, que quedo a disposició del públic, perquè si en el 
torn d'intervencions algú té alguna pregunta la faci sense cap mena de problema perquè, em sap greu 
que hi hagi aquesta afirmació, de voluntat d'opacitat o d'obviar  segons quins temes quan realment no 
és així. 
El Pla director del Circuit es va aprovar el desembre del  2014, el van aprovar diferents administracions 
i, com deia el regidor portaveu, doncs inclou o abasta un àmbit de sòl molt més gran. Com que és un 
Pla director que vol dir que és l'escala, lògicament, inclou els planejaments dels municipis que afecta, 
però el 112, del qual parlem avui, és un planejament municipal, fet i concebut en clau municipal, per la 
ciutat i per la visió del Govern de la ciutat ja des de fa, en tot cas, molts anys, perquè realment el 
planejament vigent del 2006, per tant, previ Pla director del Circuit, però, fins i tot l'anterior ja preveia 
que això era un àmbit de sòl, aquestes quinze hectàrees, menys de la meitat de les quals es 
transforma com a sòl industrial, la resta esdevé sòl públic, què es desenvoluparia de la manera que 
preveu el document que avui aprovem definitivament. 
En tot cas, per tant, voluntat d'obviar cap document o cap referència, cap ni una, en tot cas, el Pla 
director pel que fa a l'àmbit del 112 que és l'espai que avui portem a aprovació definitiva, dóna unes 
directrius en relació a temes, diguéssim, els espais lliures que puguin ser o servir de bosses 
d'aparcament, en alguns moments, doncs, puntuals de funcionament del Circuit que així requereixin, 
poden ser-ho, però en cap cas té a veure amb el sòl lliure que l'administració passa a guanyar amb 
l'aprovació definitiva d'aquest document i que està al costat del riu, té més a veure amb el sòl situat a 
la part superior de la recta del circuit, hi ha tota una sèrie de previsions que hi ha en el Pla director del 
Circuit respecte als quals en aquest Ple ja ens vam referir, que com que també volem, doncs, 
concretar i conduir de millor manera, el planejament, el Pla director del Circuit és un Pla director, per 
tant, no arriba a un nivell excessiu de tall, en aquest Ple vam portar un conveni a principis de 
legislatura que el que feia era preveure que la ciutat promouria un Pla de millora Urbana per aclarir 
una sèrie d'aspectes sobre els quals també podem tenir dubtes. 
Però en tot cas, el 112 és un planejament estrictament municipal que, a nivell, diguéssim, tangencial, 
ha de transposar alguna previsió del Pla director del Circuit, però que en cap cas, hi ha cap qüestió 
que derivi directament del Pla director i, en tot cas, en relació a la visió no integral del territori, 
recordar que aquest Ple, al juliol del 2017, vam portar dos  documents de planejament, un ens hi 
referirem en el punt següent, que portem a aprovació provisional, que tenen a veure precisament amb 
tot aquest entorn del polígon industrial de Can Gordi Can Català, per tant, cotes altes a l'enim, el Pla 
especial de protecció del patrimoni natural, el 112, intentem de mirar les coses en conjunt com 
entenem que s'ha de fer quan té a veure allò que es regula amb el territori. 
Imprecisions o directament errors que ha fet el regidor, dir que hi ha inversió pública en aquest Pla, 
zero inversió pública en aquest Pla, i crec que és important, perquè indueix a una lectura 
completament diversa del que estem portant a Ple avui.
En la lectura del punt, la Secretària ho ha dit clarament, la Junta de compensació, per tant un grup de 
propietaris, els propietaris de sòl de l'àmbit van posar a consideració de l'Ajuntament l'aprovació 
d'aquest Pla; l'Ajuntament l'admet a tràmit i li dóna el vistiplau o no després de tot el treball tècnic que 
fan, doncs, l'equip tècnic municipal; per tant, la inversió és completament privada i gràcies a les 
previsions del Planejament, l'Administració obté sòl públic, per tant, crec que aquesta precisió mínima 
sí que és ben important de reivindicar perquè és que si no distorsionem completament el sentit, l'abast 
i realment el que són les consecucions del planejament que, en aquest cas, com he dit, entenem que 
són clares i bastant manifestes, pel que deia d'oportunitat ambiental oportunitat econòmica i 
oportunitat de  precisament de cosir i arreglar diferents qüestions que tenen a veure amb els polígons 
ja existents i amb a tot l'espai del riu de la zona de la part superior on existeix el Circuit , etc. 
Per tant, en principi aclarir que en cap cas es pot obviar la presència de cap planejament, menys 
encara del Pla director del Circuit, recordar però, que és un planejament tramitat per la Generalitat, 
instat per la Generalitat, promogut per la Generalitat conjuntament amb altres municipis i que no és 
abast estrictament municipal, respecte el qual tindrem ocasió de parlar igual com ho hem fet amb el 
passat i que pel que fa al 112 les afectacions són molt tangencials. 
Per tant, reivindicar aquesta oportunitat de desplegament de sòl industrial, que és una oportunitat 
econòmica per una nova activitat o vàries activitats de la ciutat, que no tenen res a veure amb el món 
del motor, al·lusions que a vegades es fan en relació aquesta qüestió, l'activitat, doncs, que pugui 
implantar-se en aquesta  peça de sòl lliure en aquest sector, doncs, caldrà veure què és, però en cap 
cas, té definit el seu ús i activitat i em sembla que també es un tema molt important aclarir, perquè 
sovint sinó doncs desvirtua el sentit de les coses, o s'afirmen, o es previsualitzen situacions que 



realment no tenen res a veure amb allò que el planejament preveu, etc; per tant, en principi insistim el 
que s'ha dit al començament. 

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim el segon torn. Endavant senyor Navarro, té la paraula. 

Senyor Navarro: Em sembla que per al·lusions. A veure,  jo no he dit que hi hagi hagut una voluntat 
d'opacitat, jo el que he dit i ho torno a dir, és que quan s'aporten documents a la Comissió i sabem què 
és una zona afectada per aquest macro projecte, hagués estat bé aportar també dades respecte al 
futur previst, segons el planejament, entenc que això hagués millorat la informació. Això no s'ofenguin. 

Senyor Terrades, tenim visions diferents, no és una altra cosa, no se'ns enfadi, no se'ns molesti, no 
digués que els de la CUP.... 
A veure, una afirmació que ha fet vostè i el senyor de Ciutadans, que no sé si és el portaveus o no. 
Quantes hectàrees.... 

Alcalde: Perdó, en tot cas, perdoni, Ciutadans pot decidir qui és el portaveus. 

Senyor Navarro: Només he fet, he dit no ho sé, senyor alcalde, no faci vostè el mateix, carai! 

Alcalde: No, jo li preciso perquè els grups poden triar el seu portaveu, gràcies. 

Senyor Navarro: Sí, gràcies, jo dic que no ho sé, ja està. 

Alcalde: Ja li dic jo, és el portaveus perquè fa ús de la paraula en nom del grup. 

Senyor Navarro: Aleshores, jo, em diuen: no, no, és que com que hi haurà més hectàrees dedicades a 
l'ús industrial hi haurà més ocupació, doncs, els hi faig la pregunta: Quantes hectàrees de naus 
industrials tenim buides a la ciutat? Per què no comencem per això, per què no fem si creiem que això 
és tan important i que és el futur de Granollers un Pla de reindustrialització amb tot aquell espai que ja 
està, que ja el tenim i què en podem disposar. Aleshores, aquestes afirmacions que fan vostès, que 
posar-hi més naus ajuda, quan tenim, crec, que una superfície important sense utilització, doncs, 
estaria bé que això ho aportéssim. 
Després, si ho he dit, li demano disculpes, perquè ho tinc escrit aquí, eh, per nosaltres, jo no he dit que 
en el Pla o entenc que no ho he dit, que potser ho he dit i, per tant, ja li demano disculpes, que en el 
Pla, en el 112 s'hi hagin invertit diners públics, he parlat de la inversió en diners públics per recuperar i 
protegir un àmbit natural que estem sobre saturant i que tindrà l'afectació de tot el desenvolupament 
posterior i de les infraestructures que estan allà previstes. És el que tenia escrit, torno, sí he dit una 
altra cosa demano disculpes, però això també hagués estat bé parlar-ho, d'acord? ja està. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si  Ciutadans, el seu portaveus vol fer ús de la paraula? no? per part 
d'Esquerra? Per part del PDeCAT? no? Pel grup socialista? sí? Endavant: 

Senyor Terrades: Segur que tenim visions diferents. Això no és descobrir res, la visió que tenen 
vostès del model de ciutat i la que té el Govern de la ciutat o el grup socialista és un pèl diferent. 
Deixem-ho en aquesta definició, un pèl diferent.
Crec que aquesta segona intervenció ha sigut més mesurada que la primera. La primera anava una 
mica més disparat respecte els seus plantejaments coneguts respecte aquesta zona de la ciutat, del 
municipi. No se m'ho agafi malament, eh, però que a vegades intuïm que hi ha una certa voluntat 
d'intentar manipular el planejament i el que diuen els documents respecte a aquest territori. M'ha 
semblat que, intentant desacreditar el Pla parcial del 112 i de passada el Pla director urbanístic del 
Circuit, hi ha una visió poc ambientalista, poc ambientalista, del que acaben definint aquests 
documents i la realitat que incorporaran aquests documents urbanístics . 
M'ha semblat també preocupant, és una visió meva, del grup que faig de portaveu, m'ha semblat un 
pèl preocupant que no els hi preocupi la creació de llocs de treball de la ciutat; perquè si fa una visió 
respecte a com ha anat evolucionant l'activitat econòmica i l'ocupació de les naus industrials en desús 
a Granollers, probablement, aquesta afirmació que ha fet amb aquesta rotunditat segurament es 
podria sustentar cinc o sis anys enrere, però en aquests moments és més difícil de sustentar aquesta 
afirmació amb la rotunditat que vostè ha fet, perquè si analitza les llicències d 'obra que s'estan donant, 
o les llicències d'activitat que també s'estan donant en els polígons industrials o les zones d'activitat 
econòmica a la ciutat, veuria que la nostra ciutat, Granollers, està començant a recuperar de manera 
sostinguda el pols d'activitat industrial que sempre havia caracteritzat a la nostra la nostra ciutat. 



Grans ocupacions o les necessitats de grans activitats o activitats importants en el territori, en els 
actuals polígons industrials i les parcel·les que hi ha en el conjunt de polígons industrial, és cada cop 
més difícil i, per tant, tenim la necessitat, crec jo, d'aquells pocs espais d'activitat econòmica que 
encara tenim per desenvolupar en el Pla general de Granollers, el Pla d'urbanística municipal es 
desenvolupin perquè les oportunitats econòmiques estan en aquí i necessites tenir sòl programat per 
poder captar aquestes oportunitats, que de ben segur, a curt termini també en aquest espai es 
materialitzaran.  

Alcalde: Moltes gràcies. La regidora, per cloure el debat. Moltes gràcies, regidora d'urbanisme:

 Senyora Oliveres: Sí, moltes gràcies. 
A veure, només una una qüestió. Jo no entenc el fons de la preocupació del regidor quan diu que 
potser una estratègia més positiva fora buscar sòl industrial vacant a la ciutat enlloc de desenvolupar . 
Clar, sembla que doni per fet, per això abans feia les explicacions, o en tot cas, les declaracions que 
feia, que doni per fet que estem desenvolupant o classifiquen sòl nou, quan el que es construirà és en 
un àmbit de sòl ja previst. Per tant, zero metres quadrats que es classifiquen de nou, ara, amb aquesta 
aprovació definitiva del Pla. Zero espais naturals afectats per aquest Pla parcial que s'aprovarà 
definitivament. 
És important, perquè a banda de que Granollers no disposa d'excessiu sòl industrial vacant i, això és 
així, perquè com deia el regidor, ens venen empreses buscant localitzacions, situacions de diverses, i 
realment no hi ha tanta nau vacant, en cas  n'hi ha hagut i han allotjat darrerament, doncs, nova 
activitat. Però no hi ha sòl industrial vacant, en tot cas, aquesta estratègia que vostè planteja com a 
positiva és exactament la que estem duent a terme perquè hi ha una previsió en el planejament 
general, per tant, algo que ja contempla el planejament general vigent, per tant, l'ordenació mare del 
desenvolupament urbanística a la ciutat que preveu aquesta peça de quaranta-sis mil metres quadrats 
com un sòl industrial a desenvolupar, a edificar seria, perquè la previsió del sòl ja hi és. En tot cas, 
aquesta previsió de sòl permetrà la construcció d'una nau d'aproximadament uns vint-i-cinc mil metres 
quadrats que com deia, pot donar a peu a no pocs llocs de treball i, per això, entenem que és una 
oportunitat econòmica. 
En tot cas, aquests espais naturals que dic, no s'afecten, en tot cas, s'alliberen, perquè hi ha trasllat 
d'indústries preexistents sobre aquest sòl, són sòls privats que s'obtindran com a sòls públics, per 
tant, no podem sinó entendre que això és una oportunitat per la ciutat, una oportunitat a tocar del riu, 
una oportunitat d'aconseguir sòl per fer coses interessants i sobretot per vetllar pels valors 
mediambientals del riu i de l'entorn entès com una unitat territorial i amb una visió global. Moltes 
gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. És el moment de la votació.

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

Alcalde: Passem al punt número 6 que té relació amb l'anterior, també fa referència a una modificació 
de les normes urbanístiques, perdó, a una modificació puntual del Pla especial de protecció i gestió de 
patrimoni natural. Endavant:  

6666).-).-).-).-RESOLDRE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLARESOLDRE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLARESOLDRE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLARESOLDRE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA    
ESPECIAL DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE GRANOLLERS AL BOSCESPECIAL DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE GRANOLLERS AL BOSCESPECIAL DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE GRANOLLERS AL BOSCESPECIAL DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE GRANOLLERS AL BOSC    
DE CAN CATALÀDE CAN CATALÀDE CAN CATALÀDE CAN CATALÀ ,,,,    I APROVARI APROVARI APROVARI APROVAR----LO PROVISIONALMENTLO PROVISIONALMENTLO PROVISIONALMENTLO PROVISIONALMENT ....

PrimerPrimerPrimerPrimer....    La Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2017 va aprovar amb caràcter inicial la 
modificació    puntual del Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers 
al Bosc de Can Català Català, a l’empara de l’article 78.1 del text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC).

Mitjançant anuncis publicata al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 11 d’agost de 
2017, el diari El Punt Avui de 9 d’agost de 2017 i al tauler d’edictes electrònica de la 
Corporació, s’inicià el tràmit d’informació pública de l’instrument d’ordenació urbanística per 
un termini de 2 mesos



D’acord amb el certificat emès per la Secretària de l’Ajuntament el 19 d’octubre de 2017, 
durant el termini d’exposició pública no es va formular cap al·legació.

SegonSegonSegonSegon....    Fora del termini de dos mesos atorgat per a formular al·legacions, el Sr. Carlos de 
Riba Soldevila, en representació de Can Riba de la Serra SL, va presentar un escrit 
mitjançant els qual formulava les següents al·legacions respecte la modificació puntual del 
Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català:

- La proposta de modificació del PE es fa al marge de la voluntat del propietari afectat.

- El PE no preveu indemnitzacions per a la propietat afectada pel trasllat.

- Que la zona de protecció de l’ENIM prevista  amb el nou traçat de l’ENIM és excessiva, 
atès que a l’actualitat el terroent té una amplada de 3-4 metres. Així mateix, la zona de 
protecció al nord del sector 112 perjudica el traçat de l’actual camí d’accés a la Masia.

- Sol·licita que es condicioni l’execució del nou traçat al desenvolupament del sector 112.

- Les despeses de trasllat carregades a la propietat del Sector 112 és excessiu.

- Sol·licita que es respecti el dret a la propietat privada i es canviï el recorregut de l’anella 
verda.

TercerTercerTercerTercer....    Respecte les al·legacions formulades, el 13 de desembre de 2017 el tècnic del 
Servei de Medi Ambient va emetre un informe que posava de manifest en relació a l’amplada 
de la llera proposada, que d’acord amb les directrius de l’ACA, es proposen següents 
amidaments pel nou traçant del torrent de Can Català:

• “LLERA: 3 metres de llera lliure de vegetació llenyosa

• MARGE DRET: 6 metres per construir un talús revegetable de pendent 3:2, més una camí 
de 5 metres que esdevé la zona de policia de l’espai fluvial

• MARGE ESQUERRE: 6 metres per construir un talús revegetable de pendent 3:2. No és 
necessària la creació de cap camí perquè l’espai obert adjacent (actualment un conreu) ja té 
la funcionalitat de zona de policia

JUSTIFICACIÓ

L’amplada de la llera proposada permetrà un millor drenatge i capacitat hidràulica davant del 
previsible augment de la impermeabilització dels terrenys de la zona en vistes al 
desenvolupament urbanístic de la zona (PP112, PP125 i Pla director del circuit de 
Catalunya).

Els marges de pendent 3:2, amb 6 metres horitzontals i 4 verticals, són de ràpida 
construcció, cost econòmic baix i un impacte ambiental mínim. Un talús d’aquestes 
característiques és ideal per portar a terme el projecte de recuperació de vegetació de ribera 
autòctona de la conca del Besòs. També caldrà utilitzar tècniques de bioenginyeria per 
reforçar marges en les zones de meandre.

La zona de policia està regulada al Reglament de Domini Públic Hidràulic. És una zona de 
servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, que ha de quedar lliure de qualsevol construcció i 
edificació. Ha ser apta i practicable en qualsevol moment, és per això que cal construir un 
camí de zona de policia en el marge dret del torrent, a tocar de la zona industrial, que servirà 
per fer tasques d’inspecció i manteniment del torrent.”

QuartQuartQuartQuart....    Respecte la resta d’al·legacions formulades, la tècnica d’assessorament jurídic de 
l’Àrea de Territori i Ciutat, el 14 de desembre de 2017, ha emès un informe en el sentit 
següent:

Discrecionalitat de l’Administració en matèria de planejament.

L’Administració local disposa d’un elevat grau de discrecional per a ordenar el territori del seu 
municipi. En aquest sentit, la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 



Justícia de Catalunya ha establert doctrina, en els termes de la Sentència núm. 278, de 25 
de març de 2009 (JUR 2009\411360):

“Pues bien, como es sabido los instrumentos de planeamiento tienen vigencia indefinida, 
pero que termina cuando son sustituidos por otros de igual o superior jerarquía normativa; 
por otro lado, la potestad de planeamiento es por su propia naturaleza ampliamente 
discrecional, en cuanto que conformadora y encauzadora del territorio y su futuro desarrollo, 
y contiene, en sí misma, un ius variandi de las situaciones anteriores para hacer posible la 
adaptación a nuevos criterios y prioridades; sólo demostrando que la regulación aprobada es 
irracional, incongruente o incoherente con la realidad del territorio o de la población, o que 
resulta inoperante o imposible habida cuenta de la situación fáctica del sector, o que es 
contraria al interés público, podría concluirse en su nulidad. A ello podríamos añadir que lo 
determinante para apreciar la corrección de una decisión urbanística no es que existan otras 
igualmente factibles, funcionales u operativas sino demostrar que la adoptada es irracional, 
arbitraria o incongruente en los términos ya expuestos. De no ser así, la discrecionalidad de 
la Administración planeadora a la hora de configurar y definir su territorio, debe prevalecer 
sobre las opiniones o las conveniencias subjetivas de los afectados.”

El Tribunal Suprem, respecte la incidència d’aquesta discrecionalitat sobre la propietat 
privada ha establert, en Sentència núm. 888/2016 de 22 d’abril (RJ 2016\1860) que:

“Como recuerda nuestra sentencia de 4 de diciembre de 2014 (RJ 2014, 6504) (casación 
1527/2012) "Esta Sala del Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto en numerosas 
sentencias - sirvan de muestra las SSTS de 9 de marzo de 2011 (RJ 2011, 1297) (casación 
3037/2008 ), 14 de febrero de 2007 (RJ 2007, 4214) (casación 5245/2003 ) y 28 de 
diciembre de 2005 (RJ 2006, 4282) (casación 6207/2002 )- que la potestad para revisar o 
modificar el planeamiento es discrecional (ius variandi), de modo que, dentro de los 
márgenes establecidos en la normativa aplicable, el planificador urbanístico dispone de 
libertad para escoger, entre las distintas alternativas posibles, la que considere más 
conveniente para la mejor satisfacción del interés público. Libertad de criterio -no 
condicionada por derechos adquiridos, ni por compromisos convencionales anteriores de la 
Administración-, que no puede ser sustituida, en su núcleo de oportunidad, por la distinta 
opinión o voluntad de los particulares, ni por la decisión de los órganos jurisdiccionales ( 
artículo 71.2 de la LRJCA (RCL 1998, 1741) ). Por ello se ha insistido también en que el éxito 
de la impugnación que se dirija contra el ejercicio de tal potestad tiene que basarse en una 
actividad probatoria que deje bien acreditado que la Administración, al planificar, ha incurrido 
en error, o ha actuado al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento de los intereses 
generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad, o la 
estabilidad y la seguridad jurídicas, o con desviación de poder, o, en fin, con falta de 
motivación en la toma de sus decisiones; directrices, todas ellas, condensadas en el artículo 
3, en relación con el 12, del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril (RCL 
1976, 1192) (TRLS76), artículos coincidentes con los 2 y 3 del vigente Texto Refundido de la 
Ley 8/2007, de 28 de mayo (RCL 2007, 1020) , de Suelo, aprobado por Real Decreto 2/2008, 
de 20 de junio (RCL 2008, 1260) (TRLS08)".”

D’altra banda, la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni 
natural de Granollers al Bosc de Can Català, proposta un trasllat de l’ENIM del Bosc de Can 
Català estretament lligat al sector urbanitzable 112, pel qual discorre actualment el torrent 
que es pretén traslladar. I en paral·lel a l’aprovació d’aquesta modificació s’ha aprovat amb 
caràcter inicial el Pla Parcial del Sector 112 de Granollers, d’iniciativa privada i presentat pl 
Sr. Domènec Forns Casacuberta, actuant com a mandatari verbal de les mercantils Mañosa 
SL, Auma SL, Promotora Barcelona 92 SA, Inversiones 1974 SL, Hanoi Projeccions SL, 
Madersi SA, Promocavi SA, Can Riba de la Serra SL i dels senyors Joan Camp 
Puigdomènech, Domingo Martras Duran i Teresa Martras Duran.

Aquest Pla Parcial té com a objectiu, a més de facilitar el trasllat de les activitats preexistents 
i possibilitar l’alliberament del marge dret del riu Congost, definir una única parcel·la 



(parcel·la A) de mida gran, d'acord amb allò que el mercat actual està demanant, capaç 
d'acollir una activitat que sigui impulsora del sector i que permeti assolir els objectius 
plantejats amb el seu desenvolupament.

L’obtenció d’una parcel·la de mida gran requereix necessàriament el trasllat del corredor 
fluvial de l’ENIM del Bosc de Can Català, el qual s’ha de conservar pel seu valor ambiental 
tal i com queda establert al propi recull de condicions ambientals de les NN.UU. del POUM 
de Granollers.

El trasllat del corredor fluvial es realitza dins de la pròpia parcel·la cadastral on actualment 
transcorre.

Pla Parcial al Sector 112.

D’acord amb el document aprovat inicialment del Pla Parcial del sector 112, presentat a 
instància de part de la propietat del sector, inclòs Can Riba de la Serra SL, preveu en els 
costos d’urbanització la nova canalització del Torrent. En conseqüència els promotors del Pla 
Parcial estan d’acord amb la càrrega de trasllat que permetrà la obtenció d’una finca de 
majors dimensions a l’àmbit 1 del planejament.

Així mateix, el Pla d’Etapes del Pla Parcial preveu com a primera etapa de les obres 
d’urbanització del planejament el trasllat de l’ENIM-02, restant per tant vinculats ambdós 
planejament en la seva execució.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Per tot l’exposat, es proposa desestimar les al·legacions formulades a l’aprovació 
inicial de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni natural de 
Granollers al Bosc de Can Català i procedir a la seva aprovació provisional.

6666....    Correspon al Ple l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de 
Protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català de Granollers, en 
virtut dels articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb 
l’article 52.2.c) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).

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

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

IIIIIIII.... L’article Article 78.1 TRLUC: Correspon de formular els plans especials urbanístics de 
desenvolupament als ens locals, a les entitats urbanístiques especials o als altres òrgans 
competents en matèria d’urbanisme, segons correspongui, sens perjudici de la iniciativa 
privada d’acord amb el que disposa l’article 101.

IIIIIIIIIIII.... L’article 80.c) del TRLUC disposa que correspon a les comissions territorials d’urbanisme 
les aprovacions dels plans espacials de desenvolupament (que inclouen el plans especials 
de protecció del medi rural i del medi natural, d’acord amb l’article 67.1.a) del TRLUC).

L'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb 
l’article 52.2.c) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) atribueix al Ple la competència per a 
la aprovació que posi fi a la tramitació municipal del plans i instruments d’ordenació.

IVIVIVIV.... Les determinacions i documentació que han de contenir els plans especials urbanístics 
bé regulada a l’article 69 del TRLUC.

L’article 71 del TRLUC disposa que el catàleg de béns a protegir és part de la documentació 
interpretativa de pla urbanístic.

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



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

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    Resoldre les al·legacions presentades pel Sr. Carlos de Riba Soldevila, en 
representació de Can Riba de la Serra SL, respecte la modificació puntual del Pla Especial 
de Protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català, en el sentit 
de desestimar-les, d’acord amb els informes transcrits a la part expositiva del present acord.
SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i gestió 
del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català, a l’empara de l’article 78.1 del text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC)

TercerTercerTercerTercer.-.-.-.-    Trametre l’expedient complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que 
l’aprovi definitivament d’acord amb l’article 80.c) del text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya.Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la possibilitat  
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: Moltes gràcies. De nou farà la presentació la regidora d'urbanisme. Endavant: 

Senyora Oliveres: Moltes gràcies, alcalde. El present punt té a veure amb l'aprovació provisional de la 
modificació del Pla especial d'espais d'interès natural. És un tema que vam portar al Ple al juliol 
passat i, que en principi, ara aprovaríem provisionalment pendents de l'aprovació definitiva per part de 
la Comissió d'urbanisme de Barcelona. 
En tot cas, i com a mostra que la visió d'un determinat territori és, o intenta ser el global i extensa, 
aquest document, per tant, el punt  següent el que acabem de defensar, doncs, té a veure amb el 
mateix àmbit i, precisament el què contempla és el trasllat o la modificació de traçat d'un curs d'aigua 
natural que ve de les cotes altes del circuit, que era un antic Torrent de Can Català, que en principi 
rebia molta més aigua i de forma regular abans de la construcció del circuit, per tant parlem de fa 
molts anys i que sí que va merèixer, doncs, la qualificació el 2004 o la menció, en tant que espai 
natural, espai protegit d'interès natural per la seva presència en el territori, sobretot, com a part 
integrant del sistema dels boscos  de Can Gordi i de Can Català, del qual encara tenim unes dos 
zones preservades i que van merèixer també l'explicació i el treball d'aquest de Ple, també 
precisament el mes de juliol.
En tot cas, l'aprovació provisional el que fa és resoldre les al·legacions presentades per un propietari 
particular, resoldre-les en el sentit de desestimar-les en la seva majoria pels motius següents:
Bàsicament en l'aprovació inicial s'incrementava la superfície d'aquest espai natural d'aquest curs 
d'aigua en dos mil metres quadrats, l'al·legant d'alguna manera li semblava que era un creixement en 
superfície excessiu del curs d'aigua, en tot cas, els tècnics de l'àrea de territori entenen que aquest 
curs d'aigua farà una funció com a tal, doncs, corredor i, com a tal, punt de desaigües de pluja, 
etcètera, sobretot en episodis de pluja intensa, perquè com deia, no és un curs d'aigua regular i que 
per temes de manteniment és important que compti  amb una certa amplitud. 
Es desestimen les al·legacions i, en tot cas, també comentar que pel que fa el tema més substantiu o 
més important d'aquest curs d'aigua, l'agència catalana de l'aigua en un informe recent ha informat 
favorablement respecte al trasllat pel que fa a tots els seus aspectes, tant el funcionament d'aquest 
curs i la modificació del traçat. 
Per tant, en principi el que entenem és que la modificació del traçat d'aquest curs d'aigua permet 
protegir-lo, preservar o, en tot cas, posar en un punt entre el sòl industrial del polígon de Can Gordi 
Can Català i el sòl rústic més accessible a tothom o en un punt que té més viabilitat i possibilitats de 
continuar, de preservar-se d'allà on està actualment, perquè en el fons allà on està actualment es 
constrenyir per tres o quatre pastilles de sòl industrial que, segurament doncs, en condemnen la seva 
pervivència tal i com algun regidor en les Comissions Informatives, doncs també, han posat de 
manifest. 
Per tant, entenem que és un trasllat necessari que permet també optimitzar el funcionament del sòl 
industrial però també resol l'encaix o el punt de trobada entre el sòl urbà i el sòl rústic i , també endreça 
i soluciona la continuïtat, no només de l'aigua sinó del que és els boscos al costat de l'aiguamoll 
natural de la finca de Can Riba de la Serra, etcètera. Plantejant una sèrie d'oportunitats de cara al 
futur i sobretot aquests espais lliures que la ciutat conquereix en aquesta zona sud, doncs, molt 
interessants. 
En principi si no hi ha més, ho deixaria aquí.   



Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també hi ha demanades intervencions. Per part del Partit Popular? no? 
per part d'Esquerra Republicana?  no? Doncs, s'havia demanat intervenció. 

Senyor Vila: Ho hagués pogut fer com una prèvia en el punt següent. Una mica per explicar l'abstenció 
tant en el punt anterior com en aquest. 
Potser ja ho hem expressat en algunes vegades, però la política d'aquest grup municipal a nivell 
urbanístic és buscar sempre el consens i l'acord amb grans temes urbanístics, sobretot de 
desenvolupament, de planejament i de canvi en les normes urbanístiques, i pel que fa el que és el 
desenvolupament en quan es mantenen les regles de joc, hi participem, com com diu que ja hem 
participat en la Comissió Informativa, però entenem que és un element de gestió municipal i no sé que 
hi trobem alguna objecció greu, no votem, és a dir, si tenim alguna objecció greu, votem en contra, 
però en cas contrari ens abstenim. 
Per tant, hem fet les nostres aportacions en els aspectes que creiem que podrien ser problemàtics, 
com el que comentava de l'Agència catalana de l'aigua i el desviament del torrent, salvat aquests 
temes i altres coses que em comentat, entenem que forma part de la gestió del planejament vigent; a 
diferència del punt següent on sí entrarem mica més en el debat. 
Alcalde: No sé si hi ha més intervencions? No sé si la regidora vol fer algun comentari. No? En tot cas, 
és el moment de la votació.

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

Alcalde: Passem al punt 7, en aquest cas és la modificació puntual de les normes urbanístiques, avui 
és un Ple clarament urbanístic, concretament l'article 143 del POUM de la ciutat. Endavant senyora 
secretària:

 
7777).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUESAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUESAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUESAPROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES    
DEL POUM DE GRANOLLERSDEL POUM DE GRANOLLERSDEL POUM DE GRANOLLERSDEL POUM DE GRANOLLERS,,,,    CONSISTENT EN LA SUPRESSIÓ DE L’ARTICLECONSISTENT EN LA SUPRESSIÓ DE L’ARTICLECONSISTENT EN LA SUPRESSIÓ DE L’ARTICLECONSISTENT EN LA SUPRESSIÓ DE L’ARTICLE    143143143143,,,,    DEDEDEDE    
RESTRICCIONS DE COMPATIBILITAT PER ALGUNS TIPUS D’OFICINESRESTRICCIONS DE COMPATIBILITAT PER ALGUNS TIPUS D’OFICINESRESTRICCIONS DE COMPATIBILITAT PER ALGUNS TIPUS D’OFICINESRESTRICCIONS DE COMPATIBILITAT PER ALGUNS TIPUS D’OFICINES ....

Antecedents:

1. Es presenta per a la seva aprovació inicial la modificació puntual de les Normes 
Urbanístiques del POUM de Granollers, consistent en la supressió de l’article 143, de 
restriccions de compatibilitat per alguns tipus d’oficines, l’àmbit de la qual es grafia en el 
plànol annex a la Memòria: Parcel·les 1A i 1B amb limitació d’oficines bancàries i altres 
entitats financeres, d’acord amb els àmbits descrits a l’article 143.2 de les NU del POUM.

Aquest modificació puntual té per objecte és suprimir la restricció implantada per POUM per 
a evitar la nova implantació en plantes baixa de Bancs, Caixes d’Estalvis i Entitats 
Financeres, en àmbits determinats de la ciutat. Es proposa la supressió de l’articulat atès 
que l’escenari que va propiciar aquesta regulació limitadora és clarament diferent, ja que 
aquest tipus d’activitat ha suprimit el número d’oficines, i a la vegada les que han subsistit 
han tendit a un canvi de model en quant a les relacions amb el usuaris, de manera que es 
busca una major flexibilització d’horaris d’obertura i de servei.

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

3. El 19 de gener de 2018 la Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha redactat la memòria 
de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, consistent 
en la supressió de l’article 143, de restriccions de compatibilitat per alguns tipus d’oficines. 

4. El 19 de gener de 2018 s'ha emès informe jurídic favorable a l'aprovació inicial de la  
modificació puntual de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, consistent en la 
supressió de l’article 143, per part de la tècnica d'assessorament jurídic de l'Àrea de Territori 



i Ciutat, amb el vist i conforme de la Secretària, de conformitat amb l’article 179 del Text 
Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003.

5. Correspon al Ple Municipal l’aprovació inicial de la puntual de les Normes Urbanístiques 
del POUM de Granollers, consistent en la supressió de l’article 143, en virtut de la facultat 
que li atribueix l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en 
relació amb l’article 52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), acord que, conforme 
l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

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

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del POUM 
de Granollers, consistent en la supressió de l’article 143 de restriccions de compatibilitat per 
alguns tipus d’oficines, a l’empara de l’article 101.3d el text refós de la llei d’urbanisme de 
Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC).

Segon.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública, de la modificació puntual de les 
Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, consistent en la supressió de l’article 143, 
durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà inserir al 
Butlletí oficial de la Província i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels diaris de més 
divulgació de la premsa periòdica, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Granollers (http://www.granollers.cat). Durant el període d’informació pública podran 



formular-se les al·legacions que s'escaiguin.

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

Alcalde: Gràcies. Per tant, de nou la regidora d'urbanisme té la paraula per fer-ne la presentació. 
Endavant:

Senyora Oliveres: Moltes gràcies. Efectivament aquest punt que portem a la consideració del Ple és la 
modificació puntual d'un únic article de la normativa urbanística municipal, és la supressió d'un article, 
que era un article restrictiu. Completament restrictiu pel que fa a la implantació d'uns determinats usos 
o més que uns determinats usos, una tipologia d'oficina de prestació de serveis doncs atenyia a les 
oficines bancàries de caixes o bancs. 
Entenem que aquesta supressió, aquest article, entenem i expressem perquè  és el que va motivar la 
inclusió a la restricció en el seu moment, ha quedat caduc ara, ha quedat obsolet, almenys en la seva 
voluntat inicial perquè es va incloure en el planejament, en la revisió del planejament general del 
2006, perquè hi havia moltes peticions d'instal·lació d'oficines, seus bancàries en un àmbit molt 
concret que coincidia amb el teixit  del nucli més històric de la ciutat . 
Atès que hi havia aquesta proliferació abundància de peticions d'ubicació d'aquest tipus d'oficines es 
va entendre, per diverses qüestions, una, aquesta abundància, però també per l'horari que 
caracteritza aquestes oficines, només amb horari diürn, horari matinal, matutí, tancades a la tarda, que 
no era convenient, doncs, facilitar la implantació o que podria haver-hi una sobreespecialització, una 
sobreabundància, un excés que generés un determinat desequilibri entre el usos que és bo 
s'esdevinguin en el si  dels centres de la ciutat . 
Com deia, aquesta situació vista en el 2006 i en el planejament que va quedar definitivament aprovat 
en el 2012, doncs, no és una situació actual, tots sabem que fruit de la reestructuració bancària però 
també de moltes altres qüestions que tenen a veure amb qüestions internes que nosaltres, en principi, 
no coneixem al detall, però han tancat moltíssimes oficines d'atenció directa als ciutadans i algunes 
d'elles, doncs amb una certa alarma fins i tot en aquests territoris, però en els barris, com és el cas de 
Can Bassa. 
En tot cas, entenem que la prestació de serveis o l'ús de serveis que poden prestar aquestes oficines 
és un ús interessant, complementari, divers i que pot aportar, doncs, aquesta diversitat en el si de les 
plantes baixes del centre de la ciutat, que no estem en cap cas en aquella situació de sobre demanda 
o de proliferació de peticions, tot el contrari, que tenim alguns locals buits en llocs ben neuràlgics del 
nostre centre i que és una qüestió, que, bé, més constatable per tots, i que entenem que l'atenció 
directa al ciutadà, especialment en horari diürn com també de tarda que sembla que presten algunes 
de les oficines bancàries de més darrere implantació, sembla que hi ha un canvi de model d'atenció al 
ciutadà, doncs, són aspectes que per si sols d'alguna manera justifica la supressió d'una limitació que 
és bastant insòlita en aquest moment, diguéssim en què les directives de servei a nivell europeu i les 
regulacions, doncs, no contemplen excessives restriccions a determinats aspectes . 
En tot cas, és una restricció que hi era per un motiu, el motiu ara mateix no es reprodueix, per tant, 
entenem que la supressió de la restricció és lògica. 
Si en algun cas, i m'avanço en alguna consideració que en la Comissió Informativa amb els regidors 
de l'oposició, doncs s'ha fet, en el tràmit d'exposició pública, es vol fer una proposta en el sentit, 
doncs, de condicionar o amatitzar una mica les condicions d'aquesta supressió, es por fer, però que, 
el que es va dir, en tot cas, davant d'alguna preocupació que tornés a sortir o a sorgir fruit d'aquesta 
eliminació d'aquest article, doncs, abundància d'entitats bancàries en un determinat entorn, doncs, es 
valorarà la necessitat o no de tornar a dur a terme l'acció municipal, doncs, potestativa i prevista, i en 
tot cas lògica de regulació; però entenem que el moment no ho demana, que és una supressió molt 
poc habitual en els planejaments en aquest moment i, per tant, posem la consideració del Ple la 
supressió de l'article 143 de les normes. 

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Per part del Partit Popular? Endavant: 

Senyor Moya: És un bon moment. Creiem que com bé deia la regidora, l'actualitat d'aquest tipus 
d'oficines és diferent a quan es va fer aquesta norma, inclús, com bé comentava,  hi ha barris, no 
solament Can Bassa, inclús Can Gili o algun barri més que, de fet, no tenen cap oficina i ara s'han de 
desplaçar més al centre per poder trobar aquest servei i entenem que la realitat ha canviat i que la 
normativa ha de canviar també, pel qual votarem a favor. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyor Navarro, té la paraula. 



Senyor Navarro: Nosaltres en la Comissió informativa, efectivament, diversos grups que hi érem ens 
hi vam referir. Vèiem que no hi havien prou raons per eliminar totalment la restricció anterior, és a dir, 
passem d'un espai, el del centre, on no s'hi podien ubicar noves oficines bancàries i financeres, 
etcètera; a un espai on s'hi poden ubicar totes les que calgui; clar, ens diuen, bé, si després hi ha 
moltes..Clar, aleshores, què farem tancar les que els hàgim donat permís? és a dir, per nosaltres 
hagués estat més interessant establir una limitació, no tan absoluta com la que hi havia fins ara, i que 
permès, potser, que hi hagués algunes oficines, però no, que ara en aquest moments es pogués 
omplir l'espai del centre d'oficines bancàries en tots aquells espais que hi ha buits o bé comprant o 
llogant nous els locals. 
Ja n'hi ha, entenc que són oficines històriques i, per tant, torno eh, no creiem que hi hagi una 
necessitat de canvi, es justifica dient que ha hagut un canvi en l'atenció horària de les oficines 
bancàries, això és molt puntual. A veure, si volen fem un estudi, o bé, potser, plantejaran a les entitats 
bancàries que s'hi volen instal·lar al centre que tinguin un horari més ampli, però que nosaltres 
sapiguem, les oficines bancàries obres als matins i una tarda, excepte, si no ens equivoquem, una o 
dues a Granollers, la resta obren en aquest horari i, per tant, la majoria del temps seguiran tancades i 
l'objectiu que es plantejava en aquell moment, per tant, continuaria vigent. 
No entenem passar d'una limitació absoluta a que no hi hagi cap mena de limitació. Creiem que 
hagués estat molt millor, doncs, fer això. Entenem que heu d'haver alguna petició, clar, la regidora 
deia: ara no hi ha demanda; home, no hi ha demanda perquè hi ha aquest article i les entitats saben 
que hi ha aquesta limitació. 
Entenem que s'hauran fet algunes peticions que porten ara a aquest canvi, en tot cas, el que esperem 
és que si s'ha de fer una reconsideració no es faci massa tard i que no  s'ompli aquesta zona, que és 
clarament comercial, en una zona d'atenció financera. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans? no? Per part d'Esquerra Republicana? no? per part 
del PDeCAT Demòcrates, té la paraula. 

Senyor Vila: Bon vespre. 
Estic una mica preocupat, eh. Estem d'acord amb la CUP en un tema que afecta a les entitats 
financeres.
Bromes a banda. Amb aquest tema que sí que afecta la regla del joc a nivell urbanístic, evidentment, 
que cal tenir una posició, estem davant encara d'una aprovació inicial, per tant, aquesta posició no és 
definitiva. 
Sempre hem dit que l'urbanisme ha de ser dinàmic i s'ha d'adaptar a les circumstàncies del moment. 
És veritat que les circumstàncies en què es va aprovar aquesta limitació no són les mateixes d'ara i, 
per tant, no hi ha la mateixa demanda d'entitats financeres, també és veritat que ens sorprèn el passar 
de la limitació tan restrictiva que hi havia a la no restricció absoluta . 
Nosaltres, en aquest cas, encara que pugui semblar molt fort des del principi, eh, no votarem 
abstenció sinó que votarem que no, en aquesta aprovació inicial, però no perquè no volem aixecar 
aquesta restricció, sinó que la volem aixecar amb algun matís, és a dir, nosaltres volem i proposarem 
algun matís que faci que aquest aixecament pugui no ser absolut amb la voluntat d'acordar algun tema 
parcial que faci que podem votar que sí, que és la nostra voluntat. 
Creiem que la manera, que aquest aixecaments sigui parcial pot ser de moltes maneres, eh; o de que 
no sigui a tota la zona o que sigui a tot arreu introduint una limitació de distància, o de concentració o 
del que vulguem; perquè sí que tenim un cert, sí que és veritat que probablement ara no hi ha una 
allau de peticions al darrere, eh, però que en el cas de que es produïssin sí que tenim la capacitat de 
resposta i de revertir aquest aixecament i tornar-lo a imposar, però les que hi haguessin entrat ja les 
tenim dins; aleshores, ens sembla que hauríem de fer aquest aixecament, potser l'acabem fent del tot 
però potser amb dos fases i, per tant, creiem que hi ha en aquest període que tindrem entre l'aprovació 
inicial o definitiva, doncs, de parlar; més que res per això, perquè aquesta també som sensibles al fet 
de que hi ha zones de la ciutat que s'han quedat sense entitat bancària, i evidentment, no el fet 
d'introduint una restricció al centre els obligaran a Can Bassa, no, no, ho aconseguirem això, però sí 
que és veritat que hi ha llocs on no hi són. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. La regidora per tancar aquest torn. Endavant, Senyora Oliveres, té la paraula. 

Senyora Oliveres: Moltes gràcies. 
Varies qüestions. En principi, estem parlant de la supressió de dues línies en un articulat regulador . 
No existeix cap altra limitació als usos en la zona UA  del teixit històric, llevat d'aquesta. És veritat que 
passa d'estar prohibit a no estar-ho, però la magnitud de la limitació no afecta, en cap cas, tota la 
ciutat. La restricció només és en una zona molt concreta, per tant, i només en planta baixa, és a dir, 



només hi ha restricció de la implantació d'oficines de seus bancàries, caixes, bancs en les plantes 
baixes; i en aquest precís indret on està prohibit, tenim una sèrie de locals, algun d'ells patrimonials, 
molt representatius, etcètera que fa temps que no acaben de trobar que els ocupin. No és perquè hi 
hagi una previsió ni una previsualització que la supressió d'aquest articulat hagi d'admetre que 
automàticament, doncs, que aquests edificis patrimonials, o aquests edificis grans, aquestes plantes 
baixes que arrosseguen una certa dificultat per la seva ocupació, passin a entrar en ús, però tots 
recordarem que l'antiga Banesto a la plaça Porxada segueix buida fa molts anys i crec aporta ben poc, 
per dir una mica d'on venim i el que està succeint a la ciutat fruit a vegades del cessament d'activitats 
que eren d'una naturalesa, d'una envergadura, d'unes característiques que ara ja tampoc no es troben 
els negocis bancaris; però entenem que la restricció per tot allò que he comentat, no només per al 
tema horari, de fet, la principal motivació és que els serveis municipals i en l'atenció urbanística diària 
no hi ha la situació de sobre petició o de sobre interès per la implantació d'aquest tipus d'activitats que 
hi havia quan es va prohibir, tot el contrari, en canvi hi ha circumstàncies en cantonades nostrades de 
la nostra ciutat que denoten una certa desocupació o una certa problemàtica en relació a edificis 
normalment patrimonial que requereixen d'un cert esforç o que entranyen una certa dificultat per 
posar-se en ús, que fan que ens podem plantejar que pugui tenir aspectes positius la supressió de la 
restricció. En tot cas, el regidor Navarro comentava que li sabria greu passar d'una super 
especialització comercial a una súper especialització bancari, em sembla que en l'equilibri o en la 
diversitat es pot produir l'equilibri i, per això traiem aquesta restricció, entenem que, lògicament, en els 
usos en el centre, però a reu de la ciutat, és bo que hi hagi complementarietat, és bo que hi hagi tot 
allò que podem requerir en el viure i en l 'estar, diguéssim, plegats. 
En tot cas, tot allò que faciliti i presti serveis a la ciutadania , si és en un horari extens millor però que al 
final són oficines d'atenció directa als ciutadans, entenem que és una cosa que pot ser positiva, 
segurament de les més positives, entre les pràctiques dels bancs. 
Acabaria dient que agraeixo, lògicament, totes aquelles contribucions que es va fer a la Comissió 
Informativa quan es va plantejar aquest tema que, certament, com diu el regidor Vila, doncs, sí és una 
aprovació inicial, que hi ha trenta dies d'exposició pública, que tindrem ocasió de parlar-ne, que a més 
a més seran molt benvingudes les propostes que feu en el sentit de matitzar la supressió o de 
justificar allò que considereu necessari i, que efectivament, és un punt d'inici, i en aquest sentit 
benvingudes totes les aportacions i en podem seguir parlant.

 Alcalde: Moltes gràcies. Algú que desitgi el segon torn? no? si? En tot cas, endavant: 

Senyor Vila: Senzillament... 

Alcalde: Perdó, va més ràpid que jo. Endavant per Esquerra Republicana, el senyor El Homrani té la 
paraula: 

Senyor El Homrani: Sí, nosaltres no teníem pensat intervenir en aquest punt, teníem molt clar el vot, i 
el vot és contrari a aquesta proposta; però crec que les diverses reflexions fa que, crec que és 
interessant que acabem de situar, perquè pel que veig hi ha tres grups, que notificat, que faran un vot 
contrari a aquesta aquesta modificació. 
Com deia el senyor Vila, no per una restricció al centre farà que s'ubiquin en altres barris, tots som 
coneixedors de la situació que s'ha donat i, especialment, ha sigut coneguda a Can bassa perquè hi 
ha hagut recollida de signatures, perquè passes de tenir les oficines més properes al carrer Colom, 
que és una distància força raonable, especialment per uns perfils sociològics de gent gran que era qui 
utilitzaven el dia a dia aquesta oficina, però igual que estic d'acord amb el senyor Vila, que no per fer 
una restricció al centre es farà que s'ubiquin en els barris, el que està clar és que tampoc això 
incentivarà que hi hagi una ubicació en els barris, perquè al final, per una qüestió estratègica i, jo crec 
que serà molt més fàcil, ara que hi ha poques ubicacions que no es facin. 
Jo crec que en el fons, i nosaltres vam decidir votar en contra, perquè no acabem d'entendre, el 
moment ni el per què, perquè segurament alguns dels arguments que donen per aixecar aquesta 
restricció els podries entendre en el sentit invers , i és el que no acabem d'entendre. 
Crec que el que sí que mostra és que toca aquest mes treballar-ho, que, en aquest sentit sense 
haver-ho parlat, tres grups tinguin tan clar el vot en contra d'aquesta modificació, que mostra, que 
aquest mes ens tocarà a tots plegats parlar-ho i buscar algun element que no acabem d'entendre, com 
a mínim una part dels representants dels ciutadans de Granollers . 

Alcalde: Moltes gràcies. Ara sí, senyor Vila, té la paraula, endavant: 
Senyor Vila: Només per comentar un dels arguments, dels arguments nous que ha exposat la regidora 
en la rèplica que era el fet de solucionar alguns problemes puntuals en alguns locals desocupats, és a 



dir, en aquest sentit repetim l'oferiment de veure quins són aquests locals i veure quina solució s 'hi pot 
donar, és a dir, no conec les limitacions que pot donar la normativa urbanística, però a la millor es pot 
plantejar amb la restricció de dir, es pot obrir un local nou, és a dir, un cop s'hagi obert un local nou 
fent servir aquesta no limitació, doncs al següent haurà d'estar cent metres, és a dir, no vincular la 
limitació de distància en els locals actius antics sinó dels que es beneficien d'aquest alliberament; així 
el millor podríem resoldre aquestes situacions puntuals, que pel que veig, no es donen només en un 
punt de la ciutat, perquè si estiguessin concentrats en algun dels punts de les ciutats que formen part 
d'aquesta restricció, l'altra possible solució seria alliberar la  restricció només d'una part de la zona on 
actualment opera. Crec que és qüestió de parlar-ne.  

Alcalde: Molts gràcies. Senyora Oliveres vol cloure el debat, moltes gràcies. 

Senyora  Oliveres: Sí, en tot cas, agrair moltíssim la predisposició a parlar i, lògicament, la 
predisposició de tot aquest treball conjunt de tots els grups. 
En tot cas, només una qüestió perquè tothom que ens acompanyi ens pugui entendre.
A vegades la geografia mental del centre que tots plegats aboquem quan la visualitzem, es redueix a 
una via comercial i a la Porxada, o una o dos vies comercials i la Porxada. 
En tot cas, l'àmbit del qual s'aixeca la suspensió, crec que és important que tinguem tots present, 
potser jo abans no m'hi he referit, en tot cas, ho lamento, perquè crec que és important, abasta tot el 
carrer Corró, des de la Porxada fins a dalt a Can Monich. No estem parlant d'un centre estricte o a 
vegades del rovell de l'ou, o el pinyol o no sé; el que hi podem abocar a vegades quan parlem del 
centre, sinó que estem parlant d'una àrea força extensa que se'n va cap al nord fins als barris del nord 
i, que se'n va cap al sud a través del carrer Barcelona. 
Per tant, estem parlant d'una àrea força gran, sí que és veritat que en l'articulat fa al·lusió, també, a la 
carretera de la Corona, de Torras i Bages a Alfons IV i això indueix a pensar que potser estem parlant 
només d'aquest tram, però la limitació és bastant extensa. 
En tot cas, tindreu present que s'han fet actuacions de renovació urbana, tant en el carrer Corró com 
les que s'endegaran en el carrer Barcelona i entenem que hi ha tota una sèrie de circumstàncies que 
poden, doncs, acompanyar  aquestes actuacions de millora urbana en la pavimentació dels carrers, 
tenint en compte, també, què passa en els edificis, què passa en les plantes baixes, què passa  amb 
les activitats que s'hi ubiquen. Això és tot. 

Alcalde. Moltes gràcies. És el moment de la votació. Alcalde: 

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

Alcalde: Passem al punt número 8, que ja no és d'urbanisme, senyora Oliveres, podrà ara reposar. Fa 
referència a l'adjudicació de llicències per a la utilització privativa de la via pública a la plaça de la 
Corona. Endavant:  

8888).-).-).-).-ADJUDICAR LES  LLICÈNCIES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMBADJUDICAR LES  LLICÈNCIES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMBADJUDICAR LES  LLICÈNCIES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMBADJUDICAR LES  LLICÈNCIES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMB    
PARADES DE VENDA AL MERCAT DEL DISSABTEPARADES DE VENDA AL MERCAT DEL DISSABTEPARADES DE VENDA AL MERCAT DEL DISSABTEPARADES DE VENDA AL MERCAT DEL DISSABTE,,,,    DE PRODUCTES AGRARIS IDE PRODUCTES AGRARIS IDE PRODUCTES AGRARIS IDE PRODUCTES AGRARIS I    
AGROALIMENTARISAGROALIMENTARISAGROALIMENTARISAGROALIMENTARIS ,,,,    A LA PLAÇA DE LA CORONAA LA PLAÇA DE LA CORONAA LA PLAÇA DE LA CORONAA LA PLAÇA DE LA CORONA ....

El Ple municipal de 30 d’octubre de 2017 Municipal va aprovar els plecs tècnics administratius que 
regeixen el concurs públic per a la utilització privativa de la via pública amb parades de venda al 
mercat setmanal del Dissabte, de productes agraris i agroalimentaris, a la Plaça de la Corona 

En el termini de la convocatòria, que va finalitzar l’1 de desembre de 2017 es van rebre 19 sol·licituds:

OfertOfertOfertOfert
aaaa    

númnúmnúmnúm.... DataDataDataData
NúmNúmNúmNúm....    

registreregistreregistreregistre Sol·licitantSol·licitantSol·licitantSol·licitant RepresentantRepresentantRepresentantRepresentant Observacions

1 14/11/2017
201703708

1
Embotits Vall del Ges, 
SL

Sergi Mas 
Jiménez



2 21/11/2017
201703801

6
Roger Suriñac Olive

 

3 22/11/2017
201703824

2
Manuel Alejandro 
Barroso Puertas  

4 23/11/2017
201703846

5
Josep Antoni Bosch 
Biosca  

5 23/11/2017
201703851

4
9 Rostit SL

Josep Roig 
Rocosa

6 28/11/2017
201703923

9
Agroxarxa SL

Javier  Vidal 
Gargantiel 
Alcadia

7 28/11/2017
201703930

0
Jordi Pratdesaba 
Codina  

8 28/11/2017
201703931

3
Montserrat Vall 
Soriano  

9 29/11/2017
201703934

5
Jordi Matas Travesa

 

10 30/11/2017
201703953

5
Olga Boix Planas

 

11 30/11/2017
201703954

7
Benjamí Alvarado 
Crosas  

12 01/12/2017
201703973

7
Tarpuna SCCL

Josep Maria 
Vallès 
Casanova

13 01/12/2017
201703977

9
Arblanch Alimentació 
SL

Xavier Arjant 
Llorens

14 01/12/2017
201703978

7
Quimet Gall SL

Roger Díaz 
Roca

15 01/12/2017
201703979

0
Jorge Angelet Agustí

 

16 01/12/2017
201703979

1
Quino Ortí Iglesias

 

17 01/12/2017
201703979

6
Forn Ribas SA

Gemma Ribas 
Serra

18 01/12/2017
201703982

4
Lourdes Busquets 
Cladellas  

19 05/12/2017
201704016

8
Maria Pilar Llorens 
Boixader  

• Correus 
administratiu (01/12)

D'acord amb allò que assenyala la clàusula 9 dels plecs que regeix aquesta adjudicació, l'òrgan 
d'avaluació proposa l'exclusió de l'oferta número 15,  per no presentar la documentació en la forma 



requerida en la clàusula 5a.

El nombre de parades previstes a les bases per cada un dels sectors alimentaris és el següent :

Tipus Sector alimentari Nombre 
orientatiu de 

parades
Fruites i hortalisses 6
Flors i plantes 1

Activitats de 
producció

Bolets, espàrrecs i altres fruits del bosc de collita  
autoritzada

1

Carns i derivats 3
Pa, pastisseria, confiteria 1
Caramels, fruits secs i llaminadures 1
Llet i productes làctics 2
Vi, cervesa i altres begudes alcohòliques 1
Comerç al detall de productes d’alimentació, olis, 
conserves i begudes no alcohòliques

2

Peix, marisc, pesca salada, olives i altres aliments 
curats

1

Herbes en herbolaris 1
Plats cuinats 1

Activitats 
d'elaboració

Altres productes alimentaris no especificats  
anteriorment

1

Les ofertes presentades per cada tipus de productes són les següents:

Plaça sol·licitdadaPlaça sol·licitdadaPlaça sol·licitdadaPlaça sol·licitdada Sol·licitantSol·licitantSol·licitantSol·licitant TotalTotalTotalTotal
Flors i plantes Benjamí Alvarado Crosas 1111

Embotits Vall del Ges, SL
Jordi Pratdesaba Codina
Josep Antoni Bosch 
Biosca
Lourdes Busquets 
Cladellas
Olga Boix Planas

Carns i derivats

Arblanch Alimentació SL

6

Agroxarxa SL

Jordi Matas Travesa
Montserrat Vall Soriano
Quimet Gall SL
Quino Ortí Iglesias
Roger Suriñac Olive

Fruites i hortalisses

Tarpuna SCCL

7

Comerç al detall de 
productes d’alimentació, 
olis, conserves
i begudes no alcohòliques

Manuel Alejandro Barroso 
puertas

1

Plats cuinats 9 Rostit SL 1
Pa, pastisseria, confiteria Forn Ribas SA 1
Llet i productes làctics Maria Pilar Llorens 

Boixader
1

Total 18181818



L'òrgan d'avaluació acceptar l'informe tècnic emès  pel responsable de l'Oficina de Via Pública i 
Mercats de data  22 de desembre de 2017, en el qual es proposa:

1.- Els sectors alimentaris pels que hi ha hagut més sol·licituds de parades que les previstes a les 
bases son:

Fruites i hortalisses�

Carns i derivats�

En el cas de les fruites i hortalisses hi ha hagut 7 sol·licituds de parades front a 6 previstes 
orientativament a les bases. L’oferta àmplia i sòlida de producte fresc és clau per a l’èxit del mercat, ja 
que aquest tipus de producte, de consum quotidià, ha estat probablement el principal reclam de públic 
durant el primer any de prova pilot. Totes les sol·licituds de parada de fruites i hortalisses son de 
projectes emmarcats en l’àmbit de l’agroecologia, majoritàriament petits, i alguns encara no 
consolidats. Per tal de garantir un mínim d’oferta en aquest sector alimentari es proposa concedir 
llicència a totes 7 sol·licituds.

Pel que fa a carns i derivats, hi ha hagut 6 sol·licituds, 5 de xarcuteria i cansaladeria i 1 de pollastres, 
front a 3 places ofertades per aquest sector alimentari. En aquest cas, no es creu convenient ampliar 
el nombre de llicències més enllà de les previstes a les bases, perquè podria haver-hi un excés 
d’oferta que dificultaria la viabilitat de les parades .

2.- La puntuació obtinguda per cada una de les sol·licituds de parada de carns i derivats, d’acord amb 
els criteris de puntuació fixats a les bases, és la següent:

Sol·licitant Partenariat 
nom

Origen 
dels 

product
es

Marques i 
distintius 

de qualitat

Utilització 
de 

varietats

Estlavi i 
eficiènci

a

Artesania 
alimentàr

ia

Tot
al

Lourdes 
Busquets 
Cladellas

Isidre Ventosa, 
Francesc 

Portet, Núria 
Cireda

20 25 0 15 0 60

Arblanch 
Alimentació 
SL

5 10 0 9 10 34

Olga Boix 
Planas

5 0 0 11 10 26

Embotits 
Vall del 
Ges, SL

5 0 0 9 10 24

Jordi 
Pratdesaba 
Codina

5 0 0 9 10 24

Josep 
Antoni 
Bosch 
Biosca

5 0 0 7 10 22

3.- L’apartat 3 dels plecs tècnics administratius que regeixen aquest concurs públic estableix que “El 
nombre de places que es determinen per els diferents sectors alimentaris és orientatiu, i es podrà 
augmentar o disminuir a partir d'un informe tècnic justificatiu, per tal de garantir l'equilibri de la oferta i 
el nombre total de parades assignades”.

4.- L'adjudicació de les següents llicències per a la utilització privativa de la via pública amb parades 
de venda del mercat setmanal de productes agraris i agroalimentàries locals de la Plaça de la Corona 
amb les condicions que s’estableix a les bases:

Plaça sol·licitada Sol·licitant Representant Total
Flors i plantes Benjamí Alvarado Crosas 1



Lourdes Busquets Cladellas
Olga Boix Planas

Carns i derivats

Arblanch Alimentació SL Xavier Arjant 
Llorens

3

Agroxarxa SL Javier Vidal 
Gargantiel

Jordi Matas Travesa
Montserrat Vall Soriano
Quimet Gall SL Roger Díaz Roca
Quino Ortí Iglesias
Roger Suriñac Olive

Fruites i 
hortalisses

Tarpuna SCCL Josep Maria Vallès 
Casanovas

7

Comerç al detall 
de productes 
d’alimentació, olis, 
conserves
i begudes no 
alcohòliques

Manuel Alejandro Barroso 
puertas

1

Plats cuinats 9 Rostit SL Josep Roig Rocosa 1
Pa, pastisseria, 
confiteria

Forn Ribas SA Gemma Ribas 
Serra

1

Llet i productes 
làctics

Maria Pilar Llorens Boixader 1

Total 15151515

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... No admetre la proposta presentada per Jorge Angelet Agustí,  en  el procediment  endegat 
per l'adjudicació de les llicències per a la utilització privativa de la via pública amb parades de venda 
del mercat setmanal del dissabte, de productes agraris i agroalimentaris, a la plaça de la Corona per 
no haver presentat la documentació en la forma requerida en la clàusula 5a dels plecs que regeixen el 
procediment

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Atorgar les següents llicències per a la utilització privativa de la via pública amb parades de 
venda del mercat setmanal del dissabte, de productes agraris i agroalimentaris, a la plaça de la 
Corona,  amb les condicions que s’estableix a les bases:

Plaça sol·licitada Sol·licitant Representant Total
Flors i plantes Benjamí Alvarado Crosas 1

Lourdes Busquets Cladellas
Olga Boix Planas

Carns i derivats

Arblanch Alimentació SL Xavier Arjant 
Llorens

3

Agroxarxa SL Javier Vidal 
Gargantiel

Jordi Matas Travesa
Montserrat Vall Soriano
Quimet Gall SL Roger Díaz Roca
Quino Ortí Iglesias
Roger Suriñac Olive

Fruites i 
hortalisses

Tarpuna SCCL Josep Maria Vallès 
Casanovas

7

Comerç al detall 
de productes 

Manuel Alejandro Barroso 
puertas

1



d’alimentació, olis, 
conserves
i begudes no 
alcohòliques
Plats cuinats 9 Rostit SL Josep Roig Rocosa 1
Pa, pastisseria, 
confiteria

Forn Ribas SA Gemma Ribas 
Serra

1

Llet i productes 
làctics

Maria Pilar Llorens Boixader 1

Total 15151515

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- No atorgar llicència per a la utilització privativa de la via pública amb parades de vendadel 
mercat setmanal del dissabte, de productes agraris i agroalimentaris, a la plaça de la Corona a: 
Embotits Vall del Ges SL, Jordi Pratdesaba Codina i Josep Antoni Bosch Biosca,  per excès de 
sol·licituds en la mateixa categoria i exclusió per puntuació, d'acord amb l'informe emès pel 
responsable de via pública i mercats, que s'incorpora a aquest expedient. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Determinar que, abans d’iniciar-se el mercat, els beneficiaris hauran de presentar un escrit  
d'acceptació de la llicència que inclourà les característiques i els termes de la concessió tal com 
estableixen les bases i una declaració responsable en matèria alimentària d’acord amb els models 
que es podran descarregar de la web de l'Ajuntament (seu electrònica) o que li seran facilitats  en la 
Oficina de Via Pública i Mercats, situada al c. St. Jaume, número 16-26, 5a. planta, despatx 509.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-     Establir  que els adjudicataris hauran de complir les condicions establertes en el 
Reglament dels mercats Setmanals de Granollers i en l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme 
vigents.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-  Liquidar als adjudicataris esmentats al punt segon d'aquest acord la quantitat de 95,78 euros, 
en concepte de despeses de publicitat del procediment  convocat per adjudicar llicència per a la 
utilització privativa de la via pública amb parades de vendadel mercat setmanal del dissabte, de 
productes agraris i agroalimentaris, a la plaça de la Corona. Aquestes despeses es podran abonar 
mitjançant transferència bancària al compte 2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriamenttot indicant necessàriamenttot indicant necessàriamenttot indicant necessàriament    
el número del número del número del número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic 
(serveis@ajuntament.granollers.cat) . També es podran abonar amb xec conformat o bé amb targeta 
de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. 
planta de Granollers, dins de l'horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze 
dies.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord als interessats relacionats en els punts anteriors d 'aquest acord.  

Alcalde: Bé, moltes Gràcies.  El regidor de Serveis, el senyor Juan Ma Segovia farà una breu 
presentació. Endavant:

Senyor Segovia: Sí, gracias alcalde, y breve.
Desde el 28 de enero del año pasado, viene funcionando de manera experimental y  con un notable 
éxito en la Plaça de la Corona, el Mercat de Productors. 
Durante este período de tiempo hemos podido constatar aquellos aspectos que funcionaban y como 
no, también aquellos que también eran susceptibles de mejora. Como por ejemplo, la constatación de 
que en un mercado donde la oferta mayoritariamente de fruta y verdura era ecológica y de la comarca, 
se consideró técnicamente que era innecesario que también hubiese en la oferta producto no 
ecológico y de fuera de la comarca. También se detectó la necesidad de limitar mejor el porcentaje de 
producto no propio. Esto quiere decir que a partir de ahora, dentro de tu parada tienes que tener el 
80% de tu producto y se te permite tener un 20% de otro producto para complementar la oferta 
comprado a otro productor ecológico, cuando antes era del 60%.
Por motivos como este y algunos más detectados, en el Pleno del mes de octubre, aprobamos el 
pliego de condiciones que regían las condiciones para poder ser adjudicatario de una parada de este 
mercado, como relataba la senyora secretaria.
Y así, y aprovechando la ocasión de la adjudicación de las nuevas licencias, se han incorporado 
algunos cambios con el objetivo de  mejorar su funcionamiento. 
En  línea, como decía, de aumentar la presencia de producto agro ecológico, se incentiva la 



colaboración entre proyectos o ajusta, la oferta de diferentes productos a la demanda. Y al mismo 
tiempo, reduce la presencia de productos que no cumplían esos requisitos.
Finalizada la convocatoria, finalmente fueron 18 las solicitudes presentadas en tiempo y forma. Una 
vez analizadas y como resultado del concurso convocado, a partir de ahora en el Mercat del Dissabte 
habrán 15 paradas, de las cuales 7 ya venían participando desde su inicio y 8 serán nuevas. En 
conjunto, habrán productos de 24 proyectos agro alimentarios, ya que algunas paradas estarán 
formadas por alianzas de diversos proyectos.
Así podremos encontrar 17 proyectos de productos ecológicos que representan el 71% del total.
14 de ellos, serán de frutas y hortalizas, 3 de leche y productos lácteos. 3 de carne y derivados, y 
finalmente 1 de flores y plantas, 1 de platos cocinados, 1 de pan y 1 de conservas.
Y otro tema importante, la procedencia de estos productos será mayoritariamente del Vallès Oriental. 
Concretamente  16 de los 24 proyectos presentados, lo que significa el 67%.  Tres de Granollers, y  
más concretamente de la zona de Palou, 2 de Cardedeu, 2 de Les Franqueses del Vallès, de Caldes , 
de La Llagosta, de Llinars, de Sant Celoni, etc. 
Y también contaremos en este Mercado con productores del Maresme, del Baix Ebre, del Pla d’Urgell, 
Baix Llobregat, Osona o el Berguedà.
Estas adjudicaciones serán por un período de cuatro años.
Y para celebrar el primer aniversario de este Mercado, se tiene pensado hacer una re inauguración el 
próximo sábado 17 de febrero.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha demanades intervencions, sí que hi ha demanada votació.

S'aprova per majoria absoluta amb 21 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13), 
ERC-AG-AM (3), C'S (2), CpG-CUP-PA (2) i PP (1) i 3 abstencions del Grup Municipal del 
PDeCAT-Demòcrates (3) 

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones, 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

Alcalde: el punt número 9, es tracta de prorrogar el Pla local de joventut 2013-2017. Senyora 
Secretària:

9999).-).-).-).-PRORROGAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUTPRORROGAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUTPRORROGAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUTPRORROGAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUT     2013201320132013----2017201720172017....

L’actuació de l’Ajuntament de Granollers en matèria de joventut és àmplia i variada i és 
executada des de diferents serveis municipals. Fruit del Pla d’Actuació Municipal 1999 – 
2003 es va elaborar Pla Local de Joventut 2004 – 2007 i posteriorment el Pla Local 
2007-2012 el qual ha permès fer un salt qualitatiu a les accions i coordinacions que es duien 
a terme. Amb sessió de Ple ordinari de 24 de setembre de 2013 es va aprovar el nou Pla 
Local de Joventut per al període 2013-2017, que endreçava i establia línies estratègiques i 
un major accent en les polítiques afirmatives,  actualment vigent fins el 31/12/2017.

L’anàlisi de la realitat juvenil ha servit per orientar l’elaboració del Pla Local de joventut que 
vol donar resposta a les mancances i necessitats identificades al llarg del diagnòstic. Aquest 
diagnòstic s'està efectuant des de setembre de 2017, a través del recurs de la cartera de 
serveis de la Diputació de Barcelona per a l'elaboració i diagnosi de Plans Locals de 
Joventut. El recurs ha estat assignat a la Fundació Pere Tarrés que, a través d'una anàlisi 
sociològica , tallers de participació i l'elaboració d'una enquesta adreçada a joves està 
realitzant l'estudi que permetrà comptar amb una anàlisi de la realitat juvenil. Posteriorment 
s'obrirà un segon procés de disseny i redacció de les noves accions pel no Pla Local de 
Joventut 2019-2022.

Amb tot aquests estudis previs s'arribarà a unes conclusions que ens indicaran quines 
prioritats i quina direcció  ha de prendre en el futur la política municipal de joventut, i han de 
quedar  recollides en el Pla Local de Joventut 2019-2022, amb els fonaments teòrics, 



estratègies d’actuació, àmbits d’intervenció, programes i accions a desenvolupar durant els 
propers 4 anys.

Donat que el Pla local de Joventut es fa necessari que s'aprovi per Ple per donar-hi una 
major coherència i unitat,  proposem la pròrroga de l'anterior Pla local de Joventut 
2013-2017 fins a l'aprovació del nou pla 2019-2022 i amb l'objectiu de donar el temps 
necessari per a l'elaboració de la diagnosi sobre la realitat juvenil de Granollers

D'acord amb l'informe favorable emès pel Responsable de Programes del servei de Joventut 
i amb el vist i plau del Cap de Servei de Cultura i Joventut.

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

Primer.- Aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut 2013-2017 fins a l'aprovació del nou 
Pla Jove de Granollers 2019-2022.

Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General de Joventut. 

Alcalde: En tot cas, aquest tema s'ha explicat a la Comissió Informativa. Sí que hi ha demanades 
intervencions. Algun grup volia intervenir? sí?. En tot cas, començarem per la CUP. Endavant: 

Senyor Navarro: Bé, per nosaltres, aquestes pròrrogues són massa recurrents, creiem què els plans 
són una eina important de treball i ja hem assistit a diversos plens, a uns quants plans que han estat 
prorrogats, prèviament, ja havien caducat. 
Pensem, també, que en el tema de joventut, ja en el Pla vigent i que prorroguem, hi ha una sèrie de 
mesures que no s'estan implementant i que seria important, per tant, voldrien que els plans fossin més 
clars quant a les mesures que s'han de prendre, sobretot, amb un tema que també és recurrent i, 
disculpin la insistència, que és el tema de la participació.
En el cas del Pla local de joventut s'hi estableix que ha d'haver-hi tot un procés de seguiment per part 
de la taula jove de seguiment del Pla, que aquesta s'ha reunit com a mínim un cop a l'any i que hi 
haurà convidats i convidades representants de les entitats i dels grups, i també de joves a títol 
individual. Clar, això, que nosaltres sapiguem, no s'està fent i seria una eina molt important que 
permetria definir realment les polítiques de joventut, perquè a la fi i al cau, parlem de polítiques de 
joventut i aquest és un tema molt important, doncs, que hi hagués aquesta participació tan important 
de la gent jove. 
Per tant, votarem una abstenció en el sentit que esperem que la redacció del proper Pla es pugui 
executar de manera, doncs, al màxim de coherent i íntegre possible respecte a les peticions que hi ha .
I per últim, voldríem lamentar que l'elaboració del diagnòstic per al nou Pla s'hagi externalitzat i ho 
hagi fet la Fundació Pere Tarrés. Creiem que qui millor i qui més aprendria, i qui més hi podria aportar, 
fins i tot, i rebre en aquest procés de diagnòstic, seria la pròpia gent que està treballant  en l'àrea de 
joventut, que sabem que són gent amb molta empenta i amb moltes ganes i, per tant, pensem que 
seria molt més útil per propi Pla hi hagués aquest treball intern i no tant fer un encàrrec extern. 
Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Ciutadans vol intervenir? no? Esquerra Republicana? el senyor Mur té la 
paraula: 

Senyor Mur: Gràcies alcalde. Bé una mica en la línia del que comentaven  els companys de la CUP, 
perquè pràcticament m'han aixafat la meva intervenció, però hi afegirem coses. En tot cas, diguem-ne, 
farem allò del «WhatsApp + 1»en el que ha dit el grup de la CUP. Jo hi afegiria,  més a més, doncs, 
això, animar una mica l'equip de Govern a revisar els plans quan toqui, i a fer-ho amb tranquil·litat. 
Està bé tenir plans a la ciutat, són convenients, però resulta que en aquests moments tenim plans, 
diguem-ne caducats, per dir-ho així. 
El 2015  com el Pla de la infància i d'adolescència, el Director societat del coneixement, el de 
l'Actuació pel civisme i de convivència. Plans caducats, de fa dos anys, bé, no faré trampa, podria dir 
tres, però estem acabant de començar el 18, per tant, dos anys. Vol dir que hi ha una dinàmica, poc 
engrescadora de posar els plans al dia, llavors, nosaltres el que demanaríem, el nostre grup, és que 
no es facin plans per fer-los, que no siguin allò de la "pose" que si fem un Pla per la ciutat, que 
insistim, són accions que convenen i que són coherents que es facin. 



Afegir-me a la petició de què s'obrin més, siguin més participatives però sobretot que es vagin d'una 
forma seriosa i exhaustiva. 
Algunes queixes que tenim del Pla de joventut precisament és que l'últim Plà que s'està elaborant ara, 
d'alguna manera que no el coneixem, l'últim Pla ja es va fer a corre-cuita i, passant una mica per sobre 
dels temes, per tant, no es va aprofundir amb alguns aspectes hi ha accions que estan explicades 
amb dos línies de paràgraf. Bé, si fem un Pla fem-lo, dediquem-li el temps que calgui, però fem-lo a 
fons, fem-lo ben fet, i fem-lo quan toca i quan es toca revisar-lo, revisem-lo quan toca, no els anem 
ajornant, perquè sinó dóna una mica la sensació i, ara dic una cosa que segurament no és així, però 
que no hi ha, diguem-ne, voluntat real de fer aquests plans, i estic convençut que això no és així, però 
en tot cas, la impressió que dóna és aquesta. Per tant, animar l'equip de Govern a que no hi hagi més 
endarreriments, que no hi hagi més pròrrogues de plans, que es treballin quan toca. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, endavant, té la paraula el senyor Sastre: 

Senyor Sastre: Sí, moltes gràcies. Si al senyor Mur li han aixafat el discurs, doncs, a mí me l'han 
aixafat dues vegades, perquè en aquest mateix sentit anava la nostra intervenció. 
Nosaltres entenem que hi ha, doncs, convenis, expedients, per exemple parlava ara el senyor Segovia 
i recordo, doncs, la licitació, el contracte de la neteja, es va prorrogar, evidentment, per temes que 
depassaven el que és la pròpia planificació de l'Ajuntament, és a dir, en aquest cas, doncs, hi havien 
recursos en el concurs públic que es fa per licitació i, per tant, s'ha anat prorrogant per una qüestió 
forçosa. 
En aquest sentit, sí que nosaltres entenem que quan es fa un Pla local, en aquest cas de Joventut, el 
senyor Mur, doncs, repassava uns altres plans que també estan caducats o que han vençut i se 
n'hauria de fer un altre si es vol donar continuïtat, això, quan s'aprova un Pla local de joventut 
2013-2017, doncs, és el moment, és a dir, 2013 en que s'aprova doncs ja se sap que el 2017 vencerà 
aquest aquest Pla local i, per tant, nosaltres entenem que s'hauria pogut, doncs, preveure amb més 
antelació aquest venciment per tenir-lo en compte a l'hora doncs de treballar per a un nou Pla local de 
joventut. 
Per tant, ens posem a disposició, i sé que hi ha, sabem que hi ha una reunió convocada per d'aquí 
poc, el senyor Arolas, doncs, que fa poc, recepcionat uns mesos aquestes tasques de Joventut, sí que 
han aquí treballarem conjuntament. 
També demanar-li, ja que lliga doncs amb el tema que el Consell local de la joventut, que ha estat 
molts anys, diguéssim, aturat, que aprofitant, doncs, aquesta aprovació aquest treball del Pla local de 
joventut, se li doni una un nou impuls. Però en aquest sentit,  per aquesta manca de previsió, votarem 
contràriament en aquesta pròrroga. 

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, no sé si pel grup socialista vol intervenir el senyor Terrades, 
doncs, directament el regidor, que s'havia estalviat de fer la presentació i ara haurà de fer-la. 
Endavant:

Senyor Arolas: Bé, bona tarda a tothom. En tot cas, bé, estalviar una mica de presentació però ja 
contestant directament als grups, eh. 

La primera que ha sigut reiterativa. Assegurar que anem tard en la renovació del Pla local, és un Pla 
local que dura fins a l'any 2017 i en el procés d'elaboració del nou Pla local, el que hi ha primer és tot 
una, a part d'evolució i diagnostic del Pla actual . 
Hem començat a l'octubre-novembre del 2017 a fer aquesta avaluació perquè si l'haguéssim 
començat abans pràcticament haurien començat a fer l'avaluació amb tres quartes parts del Pla 
executat, la qual cosa, quan has estat arribant al final s'ha començat a fer aquesta diagnosi, aquesta 
avaluació que posteriorment portarà a la fase de noves propostes i la redacció del nou Pla local, que 
això serà durant la primavera, per poder-lo aprovar just abans de l'estiu o just després. 
En aquest sentit explicar una mica, perquè parlant també, doncs, de la participació. El Consell local de 
joventut és un òrgan formal, constituït que s'aproven els representants polítics pels Plens, estan 
convocades totes les entitats i és un òrgan que ha quedat obsolet a la ciutat. És un òrgan que les tres 
darreres vegades que l'hem reunit, en una ocasió érem quatre persones, tres partits polítics i un 
sindicat, i les altres dues eren representants de dos partits polítics. Amb això ens demostra, d'una 
banda, que el Consell de joventut tal com està formulat no ens serveix, perquè la gent, o no el troba 
útil o no li coneix, doncs, el perquè serveix, amb la qual cosa és un dels objectius, una de les 
propostes del nou Pla, revisar aquest sistema de participació més formal, aquest Consell de la 
joventut de manera, doncs, que realment sigui atractiu pels joves, que vegin un lloc on puguin 
participar. 



D'altra banda, i això també ens ho diuen els tècnics, detecten que part d'aquesta mancança, l'interès 
en el Consell de joventut, és perquè els joves, per sort a la ciutat, tenen un equipament i un servei molt 
potent. I si ho marquem en poblacions similars a la nostra, és un servei reconegut arreu de Catalunya i 
molt potent, amb la qual cosa, en les moltes diferents variants, joves, menors d'edat, joves majors 
d'edat, joves associats, joves que no estan associats però que volen fer com a grup, sense 
constituir-se ni com a associació, però sí impulsar algun tipo d'activitat o de projecte tots ells tenen 
recolzament pràcticament a mida i, per tant, troben la manera de participar activament en la ciutat a 
través de diferents canals del servei de joventut. 
D'altra banda, dèiem també participació en el Pla. És un Pla que és que com deia, s'ha començat amb 
aquesta fase de diagnòstic on s'han fet diferents grups de treball, s'ha fet un grup de treball de joves 
que van a l'institut amb els delegats; s'ha fet grups de treball amb entitats i joves no associats de més 
de divuit anys; hi ha una taula tècnica on participen tots els tècnics municipals o almenys dels serveis 
municipals que tenen relació més intensa amb joventut; es farà com dèiem també una trobada de 
partits polítics i sindicats; i s'ha passat una enquesta, en la que hem tingut més de sis-centes 
respostes, amb la qual cosa, jo crec que podem dir, com a mínim en la primera fase i la següent que 
encara no s'ha dissenyat la metodologia però que també, evidentment, serà  participativa, jo crec que 
sí que podrem dir que hi haurà pogut participar tothom que hagi volgut. 
D'altra banda, seguim, eh, amb l'externalització d'aquest nou Pla. Com deia, la Diputació de Barcelona 
ofereix uns recursos als Ajuntaments, un recursos per redactar justament doncs els plans de joventut, 
nosaltres ens hem acollit a aquest suport tècnic que dóna la Diputació, no dóna diners en metàl·lic per 
poder-ho fer, si no que ens dóna un recurs tècnic, i la Diputació en comptes de fer-ho amb els propis 
tècnics, doncs fa un concurs com fem aquí amb moltes altres coses i es presenten empreses. En el 
cas de Granollers i d'altres ciutats, perquè ho presenten amb lots, doncs va guanyar la Fundació Pere 
Tarrés. Evidentment, el tècnic municipal de joventut, els informadors, informadores, dinamitzadors tota 
la gent que treballa al Gra i en el servei, participa activament, no només en el Pla, si no ha participat 
en la redacció de l'enquesta, han participat en l'elaboració de la metodologia, per tant, la participació 
directa del personal de l'Ajuntament hi és. 
D'altra banda, dit, també, pròpiament, pel tècnic de joventut i pel cap de servei, és una feina que no 
podria assumir el tècnic de joventut, per tant, el que hauríem pogut fer era contractar una altra persona 
per elaborar el Pla, però estaríem en les mateixes, entenc, perquè el que parlàveu dels coneixements 
que, com deia, que es quedaran perfectament reflectits en el Pla, perquè hi participen  molt 
activament. 
En tot cas, ja que han esmentat el Pla d'infància com que també em toca i després, doncs, també 
sortirà, explicar també que el Pla d'infància ha estat també doncs en fase d'elaboració que, com sabeu 
també, a finals de curs, la idea és que es pugui aprovar; i en aquest cas, per exemple, és un Pla que 
com deia, era vigent fins al 2015, vigents fins al 2015 perquè es va posar un període de quatre anys, 
però a nivell tècnic es considera que és un Pla de molta complexitat i, que tot i que, formalment 
acabés fins el 2015, és un Pla que segueix tenint vigència, i de fet, la proposta de l'elaboració del nou 
Pla d'infància és més una actualització i una revisió del Pla actual que no pas un començar des de 
zero, justament per això, perquè és un Pla que es considera molt vigent encara. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si es demana un segon torn per part d'algun grup, no? sí? Endavant: 

Senyor Mur: Gràcies alcalde. 
En tot cas, dos aspectes que m'ha semblat que l'anunciava una mica el regidor, de repensar el Consell 
de joventut. 
Posar sobre la taula que ja les Joventuts d'Esquerra Republicana van demanar la possibilitat de crear 
un Consell de joventut independent de la regidoria, que fos el que debatís, el que generés iniciatives i, 
en tot cas, llavors s'articularien com fos i  que fossin iniciatives i accions vinculants, per tant, ja que 
demanàveu un replantejament, en tot cas, la proposta de la JER la torno a posar sobre la taula.
I en la segona cosa era, ha parlat de que el Pla comença mica més tard, perquè primer s'ha d'avaluar 
el primer. Efectivament, hi ha d'haver-hi avaluacions dels plans, el que hi ha un concepte que és 
evolució contínua, que també deu poder i, que per tant, a mesura que el Pla es va desenvolupen, pot 
haver-hi un procés d'anar-lo avaluant, amb el qual no requereixi al final d'aquest Pla, no sé quants 
mesos d'avaluació i, per tant, això ens podria fer anar, diguem-ne, més "on time", en el moment que 
toca, doncs, desenvolupar-los. 
Res més. Gràcies.

Alcalde: Algun comentari per part del regidor? sí? Endavant: 

Senyor Arolas: En tot cas, evidentment, s'ha de fer un seguiment de com estan les actuacions que 



defineix el Pla, però no es fa  una avaluació tan exhaustiva com la que cal un cop s'acaba el Pla.
I, en tot cas, doncs, agrair la proposta, segur que la podrem fer en el marc de participació, com deia, 
del nou Pla local que és el que hem proposat que defineixi la nova forma de participació formal de les 
entitats i dels joves de la ciutat. 

Alcalde: Moltes gràcies. Ara sí que és el moment de la votació.

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

Alcalde: Passem al punt número 10, això va per blocs, li tornarà a tocar al regidor Arolas. En aquest 
cas es tracta de sol·licitar a Unicef la participació en la convocatòria en el reconeixement atorgat del 
Programa ciutats amigues de la infància. Endavant:

10101010).-).-).-).-SOL·LICITAR A LSOL·LICITAR A LSOL·LICITAR A LSOL·LICITAR A L''''UNICEF COMITÈ ESPANYOL LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIAUNICEF COMITÈ ESPANYOL LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIAUNICEF COMITÈ ESPANYOL LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIAUNICEF COMITÈ ESPANYOL LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA    
DEL RECONEIXEMENT ATORGAT PEL PROGRAMA CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIADEL RECONEIXEMENT ATORGAT PEL PROGRAMA CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIADEL RECONEIXEMENT ATORGAT PEL PROGRAMA CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIADEL RECONEIXEMENT ATORGAT PEL PROGRAMA CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA ....

El 29 de novembre de 2011, el ple de lple de lple de lple de l''''Ajuntament va aprovar el Pla dAjuntament va aprovar el Pla dAjuntament va aprovar el Pla dAjuntament va aprovar el Pla d''''Infància i Adolescència deInfància i Adolescència deInfància i Adolescència deInfància i Adolescència de    
GranollersGranollersGranollersGranollers     2012201220122012----2015201520152015    ((((PLIAPLIAPLIAPLIA)))), i a l’actualitat s’està realitzant la seva revisió per a una nova versió delnova versió delnova versió delnova versió del    
PLIAPLIAPLIAPLIA    2018201820182018----2024202420242024....

El PLIA ordena i defineix les línies estratègiques i actuacions municipals per millorar les condicions i la 
qualitat de vida dels infants i els adolescents de Granollers. El PLIA implica els agents socials del 
territori, els infants i els adolescents en una estratègica conjunta d'actuació per millorar els serveis 
existents i s'emmarca en un projecte més ampli de ciutat educadora, i encaixa amb altres projectes 
transversals i sectorials amb els quals compta Granollers .

A més, des de 2007, es dinamitza la Xarxa dXarxa dXarxa dXarxa d''''Infància de GranollersInfància de GranollersInfància de GranollersInfància de Granollers, un conjunt de professionals de 
tots els àmbits que treballen de manera coordinada per tal de construir una xarxa de suport als infants, 
els adolescents i les famílies de la ciutat .

L'any 2001, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació del Consell dels InfantsConsell dels InfantsConsell dels InfantsConsell dels Infants
1111
, un òrgan formal de 

participació ciutadana format per nois i noies de 10 a 12 anys que es troben una vegada al mes per 
expressar el punt de vista sobre aspectes de la ciutat que els afecten, i contribuir i participar en 
projectes municipals reals per a la ciutat fent aportacions d'idees i suggeriments. El 2014, els 
membres del Consell d'Infants van motivar que Granollers es presentés a l'obtenció del Segell deSegell deSegell deSegell de    
Reconeixement Ciutat Amiga de la InfànciaReconeixement Ciutat Amiga de la InfànciaReconeixement Ciutat Amiga de la InfànciaReconeixement Ciutat Amiga de la Infància ,,,, i amb data de 7 de novembre de 2014, UNICEF Espanya 
va nomenar la ciutat de Granollers “Ciutat Amiga de la Infància 2014-2018”, en reconeixement a la 
tasca de promoció dels drets dels infants en l’àmbit local .

El Programa Ciutats Amigues de la InfànciaPrograma Ciutats Amigues de la InfànciaPrograma Ciutats Amigues de la InfànciaPrograma Ciutats Amigues de la Infància    (CAI), liderat per UNICEF Espanya, té com objectiu 
general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els drets de l'infant (ONU,1989), de la que l’estat 
espanyol és signatari, en el àmbit dels governs locals. El Programa incentiva la creació de plans locals 
d’infància i adolescència, promou la participació ciutadana dels infants a la vida municipal, impulsa tot 
tipus de polítiques municipals que tendeixen a afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i 
l'adolescència, i dinamitza la col·laboració ciutadana i la coordinació institucional, com a vies per 
facilitar la millora continua i el desenvolupament d 'aquestes polítiques.
A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Espanya reconeix als 
pobles i ciutats que compleixen amb un model de gestió amb un enfoc basat en els drets dels infants , i 
que compten amb una política local d’infància que es basa amb una diagnosi de la realitat dels nens i 
nenes i de la pròpia localitat realitzat de forma participativa (incloent a la infància); i on l’ens local 
compta amb un Consell dels Infants com a interlocutor reconegut per a la participació; i que en el 
disseny, implementació, seguiment i avaluació d’aquestes polítiques les autoritats locals i l’equip 
tècnic treballen en xarxa, a dins la corporació i a nivell extern.

S’aposta per la renovació considerant que el Programa CAI i el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga 
de la Infància, afavoreixen els interessos de la població en general i de la infància i l’adolescència en 
particular; considerant, a més, que Granollers compleix amb els requisits; atenent la proposta del 
Consell dels Infants i manifestant la voluntat del Municipi de contribuir activament a la difusió i 



aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants a la nostra ciutat .

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets
A la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, del 20 de novembre de 1959, i la Convenció sobre els 
Drets de d'infants, adoptada per l'Assemblea General de la Nacions Unides el 20 de novembre de 
1989, s'estableixen els principis fonamentals que han de seguir les polítiques d 'infància. 

La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència de 
Catalunya constitueix el marc de referència de l'actuació municipal en matèria de la participació, 
promoció, prevenció, atenció i protecció dels infants i adolescents . 
1 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència  (art. 27.1)

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol la participació de l’Ajuntament de Granollers en la 
convocatòria del Reconeixement (Renovació) atorgat pel Programa Ciutats Amigues de la Infància 
(CAI), assumint el compromís de col·laborar conjuntament amb UNICEF Comitè Espanyol per garantir 
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant al municipi . 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Comptar amb el suport i la col·laboració de UNICEF Comitè Espanyol per el 
desenvolupament, la millora continua i la innovació de les polítiques d'infància i adolescència a 
Granollers. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar el present acord a UNICEF Comitè Espanyol als efectes oportuns. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha presentació prevista. Té la paraula el senyor Arolas. 
Endavant: 

Senyor Arolas: La infància és una prioritat pel municipi. En primer lloc, perquè és una obligació legal, 
però més, més enllà d'això hi ha moltes altres raons. 
Els nens i les nenes són individus que tenen els mateixos estatus que els adults, depenen dels adults 
en la cobertura de les seves necessitats per cuidar-los, educar-los i orientar-los cap a la seva 
emancipació. 
Molts canvis socials impacten en els infants de manera desproporcionada i sovint massa negativa. 
Les mesures polítiques que prenen els governs així com les seves omissions repercuteixen en 
contundència sobre els infants. 
El desenvolupament saludable dels nens i nenes és crucial pel benestar present i futur de qualsevol 
societat i els costos de desatendre'ls són enormes, sobretot durant la primera infància.
 A Granollers hi ha una llarga trajectòria de treball per la millora del benestar de la infància i 
l'adolescència.Tenim des del 2001 el Consell dels infants, un òrgan formal de participació ciutadana 
format per nois i noies de deu a dotze anys. La xarxa d'infància des del 2007 aplega un conjunt de 
més de cent professionals de tots els àmbits que treballen de manera coordinada per tal de construir 
una xarxa de suport als infants, als adolescents i les famílies de la ciutat. Des del 2011 comptem amb 
un Pla d'infància i adolescència a Granollers, que com deia, està en fase de renovació i que defineix 
les línies estratègiques i les actuacions municipals a seguir per millorar les condicions de la qualitat de 
vida dels infants i adolescents. L'any 2014, els membres del Consell dels infants van motivar que 
Granollers es presentés a l'obtenció del segell de reconeixement ciutat amiga de la infància, i amb 
data set de novembre de dos mil catorze, Unicef Espanya va nomenar a Granollers, ciutat amiga de la 
infància pel període 2014-2018, en reconeixement a la promoció dels drets dels infants en l'àmbit 
local. 
Per aquest motiu hem cregut oportú sol·licitar al Comitè espanyol d 'Unicef la participació de Granollers  
a la convocatòria de reconeixement, que en aquest cas seria la renovació, atorgat pel Programa 
ciutats amigues de la infància. Assumint el compromís de col·laborar conjuntament  amb Unicef per 
garantir l'aplicació de la convenció dels drets dels infants al nostre municipi. El programa ciutats 
amigues de la infància, liderat per Unicef Espanya, té com a objectiu general promoure l'aplicació de 
la convenció sobre el dret de l'infant, de la que el nostre país és signatari en l'àmbit del dret dels 
governs locals. El programa incentiva la creació dels Plans locals d'infància i adolescència, promou la 
participació ciutadana dels infants a la vida municipal, impulsa tot tipus de polítiques municipals que 
tendeixen a afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i l'adolescència i dinamitza la 
col·laboració ciutadana i la coordinació institucional com a vies per facilitar la millora contínua i el 
desenvolupament d'aquestes polítiques. 



A través del segell de reconeixement ciutat amiga de la infància, Unicef Espanya reconeix els pobles i 
ciutats que compleixen amb els següents requisits: Participació infantil, un marc legal amic de la 
infància. Una Comissió de drets de la infància o mecanismes de coordinació. Una anàlisi i avaluació 
de l'impacte de les polítiques de la infància. Un pressupost específic i sensible a la infància. Un 
informe periòdic sobre l'estat de la infància al municipi. Donar a conèixer els drets de la infància o el 
recolzament a organismes independents de drets de la infància. 
Renovar el segell de reconeixement ciutat amiga de la infància és una oportunitat per revisar les 
accions i fomentar els acords municipals per tal de treballar plegats perquè les polítiques vers la 
infància i l'adolescència siguin prioritàries a Granollers i que comptin amb els recursos i mecanismes 
necessaris. Renovar aquest segell és validar el compromís adquirit el 2014 amb Unicef i donar 
resposta a la petició del Consell dels infants . 
Per tot això i considerant que el programa ciutat amiga de la infància i el reconeixement afavoreixen 
els interessos de la població en general i de la infància en particular. Considerant a més, que 
Granollers compleix amb els requisits estipulats, atenent la proposta del Consell dels infants i 
manifestar la nostra voluntat política de contribuir activament a la difusió i aplicació de la convenció 
sobre els drets dels infants a la nostra ciutat, es proposa avui al Ple presentar-nos a la convocatòria 
de 2018 per renovar el segell de reconeixement ciutat amiga de la infància d 'Unicef. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha unanimitat,  si no m'equivoco,  no hi ha cap intervenció anunciada, 
per tant, donaríem per aprovada aquesta proposta, insisteixo, per unanimitat.

Aprovat per unanimitat

Alcalde: Passem al punt número 11, En aquest cas la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció 
Comunitària i Benestar.

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

 Alcalde: El que es tracta d'aprovar un document de Protecció Civil municipal . Endavant.:

11111111).-).-).-).-APROVAR EL DOCUMENT DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPALAPROVAR EL DOCUMENT DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPALAPROVAR EL DOCUMENT DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPALAPROVAR EL DOCUMENT DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL ....

 Granollers és un municipi amb més de 20.000 habitants i afectat per diferents riscos d’origen natural o 
tecnològic que ha definit la llei  4/1997 de Protecció Civil de Catalunya.
Des de l’aprovació d’aquesta llei, s’han anat redactant diferents plans d’emergència municipals 
segons la citada Llei. Actualment, els plans que hi ha elaborats són: 

1. Pla Bàsic d’Emergències Municipals de Granollers, aprovat el dia 26 de febrer de 2008 i homologat 
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia  06 de maig de 2008. 

2. Manual d’Actuació Específic per a emergències en el Mercat del Dijous, aprovat el dia 22 de juliol 
de 2004 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el  23 dia de novembre 2004. 

3. Pla d’Actuació Municipal per a Inundacions, aprovat el dia 30 de novembre de 2004 i homologat per 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 16 de febrer 2005. Revisat pel ple el 31 de març del 2015. 

4. Pla d’Actuació Municipal per a Nevades REVISAT, aprovat el dia 23 de febrer de 2011 i homologat 
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya gener  2012. 

5. Pla d’Actuació Municipal per Accidents Greus en establiments amb substàncies perilloses, 
REVISAT, aprovat el dia 28 de maig de 2013 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya el dia 24 d’abril de 2014. 

6. Pla d’Actuació Municipal per al transport de mercaderies perilloses, aprovat el dia 29 de setembre 
de 2009 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya  17 de desembre de 2009. 

Amb l’aprovació del D155/2014, 25 de novembre, el qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració 
i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva 



tramitació conjunta, s’unifiquen tots els plans en un, desenvolupant tant els riscs genèrics com 
especials en Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Aquest document representa 
un recull de les dades genèriques municipals, l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, procediments operatius 
per cada risc, l’organització, mitjans i recursos, així com la cartografia. Cadascun dels apartats citats, 
formen part d’un dels set documents del DUPROCIM.

Els plans de Protecció Civil han de ser aprovats pel Ple municipal i homologats per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya. Tal com cita l’article 6 del D155/2014, Han de ser revisats cada 4 anys 
(passar pel procés d’aprovació i homologació). Si hi ha canvis no substancials durant el període dels  4 
anys vigent, es poden fer actualitzacions (sense passar pel Ple ni la Comissió).

En compliment de la Llei 4/1997 i el D155/2014, s’ha redactat un Document únic de Protecció Civil de 
Granollers que recull tant riscos territorials com especials i que han estat determinats pels plans 
especials homologats per la Direcció General de Protecció Civil i la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. 

El present DUPROCIM té en compte els riscos generals, inundacions, transport de mercaderies 
perilloses, accidents greus en indústries químiques, sísmic, radiològic, nevades, onada de calor, 
tempestes, ventades, contaminació atmosfèrica,... i és completat pels 7 documents que requereix el 
D155/2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

I. L’article 15 de la llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya diu que Els plans de 
protecció civil poden ésser territorials, especials i d'autoprotecció. Aquests plans han d'ésser aprovats 
i homologats d'acord amb la legislació vigent..

II. L’article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya s’especifica que “Els 
municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, 
tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica 
o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar 
plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur 
territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats 
pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de 
la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya”.

III. L’article 1 del Decret 155/2014, 25 de novembre, el qual s'aprova el contingut mínim per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s 'estableix el procediment per a la 
seva tramitació conjunta, presenta el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), de 
manera que s’agrupen tots els plans (territorials i especials) en un únic. 
Aquest fet facilita la gestió dels diferents plans especials i específics municipals (article 2 i 3 del 
mateix Decret).

IV. L’article 2.a) del Decret 155/2014, 25 de novembre, el qual s'aprova el contingut mínim per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s 'estableix el procediment per a la 
seva tramitació conjunta preveu que els municipis amb més de vint mil habitants i els que sense 
arribar a aquesta població tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial 
per la seva situació geogràfica o la seva activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal, i és potestatiu en la resta de 
municipis.

V. L’article 3 del Decret 155/2014, 25 de novembre, el qual s'aprova el contingut mínim per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s 'estableix el procediment per a la 
seva tramitació conjunta preveu que els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil d’acord 
amb l’article 2 han de redactar el Document únic de protecció civil municipal, per a la planificació de la 
protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi 
d’acord amb els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta a l’annex d’aquest Decret, 
sens perjudici del que estableixi la normativa sobre centres i activitats afectades pels plans 
d’autoprotecció.



VI. L’article 4.1 del Decret 155/2014, 25 de novembre, el qual s'aprova el contingut mínim per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s 'estableix el procediment per a la 
seva tramitació conjunta preveu que els plans de protecció civil municipals els han d’aprovar els plens 
dels ajuntaments amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal de protecció civil, 
si n’hi ha, mitjançant el Document únic de protecció civil municipal que , en tramitació conjunta, s’ha de 
sotmetre al plenari.

VII. D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,

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

PrPrPrPrimerimerimerimer. Aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de la ciutat de 
Granollers.

SegonSegonSegonSegon. Notificar el present acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya  

Alcalde: En farà presentació el regidor de Protecció civil , senyor Rudy Benza. Té la paraula. 

Senyor Benza: Bona nit. Avui proposem aprovar el document únic de Protecció Civil municipal, 
anomenat el Duprocim. És un document que estableix el marc orgànic i funcional previst per al 
municipi, i que una de les seves particularitats i, que el volem ressaltar, és l'agrupació dels divuit 
Plans d'actuació en cas d'emergència. 
Aquest document, revisable cada quatre anys, està dividit en set blocs, distingint: 
L'anàlisi del risc, vulnerabilitat d'estructura, operativitat, catàleg de recursos i cartografia. Aplega els 
set, aplega els Plans locals de Protecció Civil de Granollers, existents fins a l'actualitat. Tenim 9, que 
serien: El del mercat de dijous, inundacions, nevades, substàncies perilloses, transports de 
mercaderies perilloses, adhesió de l'ADF Montseny-Congost, el Pla d'emergència municipal, que es 
diu «Revisat», i la constitució de la Comissió local de Protecció Civil , aprovats entre el 2003 i el 2013. 
I altres 9 Plans a nivell autonòmic que afecten el municipi , que serien: vent, emergència radiològiques, 
inundacions sismes, sector químic, transport de mercaderies perilloses, nevades, aeronàutica i el Pla 
de Protecció Civil de Catalunya. 
En la implantació del Duprocim es preveuen sessions informatives al llarg del 2018 al Consell 
assessor i tècnics implicats en emergència, als agents de la policia local, brigada d'obres municipal i 
d'informació a la població dels diferents riscos . 
Vull ressaltar en el document els blocs 2, 3 i 4 que serien la part principal del document.
En el document 2 es parla de l'anàlisi del risc, comença a numerar i descrivint els 8 riscos territorials 
de Granollers: 
Emergències per pandèmies, en els transports de viatgers per ferrocarril, onades de calor, onades de 
fred, concentració de persones, contaminació atmosfèrica, múltiples víctimes per atemptats i fallida de 
subministrament elèctric. 
I com a riscos especials tenim 8 que serien: 
Químic, incendis forestals, inundacions, risc químic en el transport, nevades, sísmics, radiològics i 
ventades. 
I com a riscos específics tenim: 
El del mercat del dijous.
El document 3 Parla de la vulnerabilitat municipal. Descriu els sectors de risc de cada situació 
d'emergència. 
El document 4 parla dels procediments operatius dels rics. Descriu quan s'activen les fases de pre 
alerta, alerta i emergència. Es descriuen com se activen en tots els casos de risc. En aquest apartat, 
on s'inclou les mesures per aplicar, mitjançant el protocol d'actuació; en cas de declaració d'episodi de 
contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen, partícules de suspensió i nivells d'ozó, proposades 
per la taula Inter municipal per a la qualitat de l'aire del Vallès Oriental, formada per 17 municipis; 
indiquen i donen el   consells per a cada cas, com s'hauria de treballar, què s'hauria d'explicar a la 
ciutadania i de quines formes s'hauria d'actuar.
El document 5 correspon a les fitxes d'actuació, instruccions de com s'ha de procedir, adreçades als 



centres receptors d'alarmes, al coordinador municipal d'emergència, a l'alcalde, representants 
municipals, al Pla autonòmic, cap de grup sanitari, cap de grup de logística i acollida, grups locals, 
ordre i avisos a la població i el cap de gabinet d 'informació. 
I,per finalitzar, doncs, volia agrair la feina feta per la Cinta Salvany, que és la tècnica de l'Ajuntament 
de Protecció Civil, i fer-ho també extensiu a totes les persones i cossos que estarien implicades en 
cas d'alguna situació de risc. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha petició d'intervencions. Per part de la CUP. Endavant, 
senyora Oliver, té la paraula: 

Senyora Oliver: Gràcies. Bona tarda. Bona vesprada a tothom.  
Abans de passar a comentar quelcom del Duprocim. Sí que voldria fer un parell de prèvies. 
La primera, efectivament, com aquí ens consta, doncs, per demanar i reiterar, efectivament, que més 
de cent dies portem amb quatre persones empresonades a les presons de l'estat espanyol, per tant, 
efectivament, ho hem de reiterar des del Ple. 
També aprofitar, precisament la conjuntura del dia d'avui, recordar la veïna Lola López que, 
precisament avui, ha estat extraditada cap a l'estat espanyol. També manifestar, no només la nostra 
solidaritat, i efectivament aprofitar per demanar també la seva llibertat, sinó també per comentar i 
aprofitant que ha estat avui extraditada a l'estat espanyol i, com molt bé ha manifestat al propi 
col·lectiu rescat, doncs, també manifestar la nostra preocupació, efectivament, perquè com la resta de 
presos polítics bascos o com la resta de presos polítics catalans estan vivint a la seva sang la política 
assassina, podríem dir, de dispersió d'aquest estat espanyol. 
Dit això, i abans no se m'avanci el regidor Segovia, també comentar que, malauradament, hem de 
parlar de la xifra nefasta de dos feminicidis des que portem aquest 2018 als països catalans. 
Dit això, comento quelcom del document que portem avui a aprovació, el Duprocim, i que efectivament 
també, si em permeten, doncs, caldria una miqueta de memòria històrica. Parlàvem fa un moment dels 
plans que estaven caducats i, efectivament, la CUP en aquell onze de maig de l'any passat, nosaltres 
vam posar de manifest que, efectivament, hi havien molts Plans relacionats amb les emergències i 
amb els plans d'emergència municipal que estaven caducats i que, efectivament, no sé, n'hi havia  fet 
esment, per tant, no estaven revisats. Fruit d'aquesta constatació, via Moció que, efectivament, per 
motius X, i que ja en parlarem probablement en un altre Ple, no va prosperar al Ple en aquell moment, 
sí que ens congratulem, efectivament, que des de la Comissió pertinent, doncs, s'assumís aquesta 
irresponsabilitat en aquell moment i sobretot que s'hagi esmentat o que s'hagi espenat, millor dit, amb 
aquest document de Protecció Civil municipal, que com molt bé ha explicat el company Rudy, doncs 
engloba tot aquest Pla bàsic d'emergència municipal i que, a més a més, ha aprofitat, aprofitem, com 
sempre, fem en aquests casos, doncs, a la tècnica Cinta, que probablement ha fet una feina 
manifestament extraordinària i, efectivament, per extensió aquelles companyes i companys que 
segurament amb ella han treballat. 
Per tant, efectivament, votarem a favor i ens felicitem, efectivament, perquè avui Granollers està una 
mica més segura. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Algun altre que hi vulgui intervenir? No sé si el senyor Rudy Benza vol fer ús 
de la paraula.. sí? 

Senyor Terrades: Una precisió. 

Alcalde: Una precisió per part del grup socialista. Endavant. 

Senyor Terrades: Una precisió a la intervenció de la portaveu de la CUP, la senyora Maria Oliver. 
El document que avui portem a aprovació, és a dir, el document de Protecció Civil municipal no el fem 
perquè vostès haguessin presentat aquella Moció, el fem i el portem perquè ho diu la normativa i 
nosaltres complim sempre el que diu la normativa. 

Alcalde: No sé si el senyor Benza vol dir alguna cosa? 
No, en tot cas, abans de posar a la votació, que és per unanimitat, senyora Oliver,vol intervenir? No?
En tot cas, simplement, jo voldria fer constar que d'irresponsabilitat  poca. 
Aquest és un Govern responsable, en Protecció Civil especialment i, per tant, el mes de maig se'ls va 
contestar que, efectivament, no s'havien renovat, amb elements que són de matitzos, els Plans, 
perquè s'estava treballant amb la unificació tots els plans per portar-ho, precisament, en el Ple de 
gener. 
Per tant, aquest Ajuntament ha treballat en la línia, ho ha fet sempre, especialment en temes tan 



sensibles com és la Protecció Civil . Cap irresponsabilitat. 
Tenim, com a dir molt bé, la senyora Oliver, una gran cap de Protecció Civil i un gran regidor, i abans 
una gran regidora, que era la Maria del Mar Sánchez, que han portat aquest tema d'una manera 
fantàstica i jo els vull agrair la tasca, que no pot enturbiar-la, no pot amagar-la d'expressió de que han 
actuat amb irresponsabilitat. No ho han fet, han estat responsables, han estat coherents, han fet la 
feina quan tocava i aquí va dir, el senyor Benza, ja va dir que estava treballant per tal d'unificar, tal 
com deia la llei, actual conjunt de documents de Protecció Civil, i que ho faria en el transcurs dels 
propers mesos, cosa que ha fet. 
Vostès van tenir aquest document fa dos, tres, mesos, crec recordar i han pogut treballar-lo. 
Per tant, és el moment de la votació.

  Aprovat per unanimitat

Alcalde: Aprovat per unanimitat i, efectivament, és un molt bon document. 
El que passa és que li han posat nom de medicina, no sé per què, Duprocim sona a medicina, a 
farmàcia. 
En tot cas queda aprovat, malgrat això.

Bé, en tot cas, passaríem a l'apartat de Junta de Portaveus. 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

Alcalde: Hi ha una Moció, senyora secretària,endavant:

12121212....1111).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS,,,,    AMB LES ESMENESAMB LES ESMENESAMB LES ESMENESAMB LES ESMENES    
DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CRIDA PER GRANOLLERSDELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CRIDA PER GRANOLLERSDELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CRIDA PER GRANOLLERSDELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CRIDA PER GRANOLLERS----CUP I ERCCUP I ERCCUP I ERCCUP I ERC----ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    DE REBUIG A L’AUGMENT DE LES TARIFES I L’ACTUAL SISTEMA DEDE REBUIG A L’AUGMENT DE LES TARIFES I L’ACTUAL SISTEMA DEDE REBUIG A L’AUGMENT DE LES TARIFES I L’ACTUAL SISTEMA DEDE REBUIG A L’AUGMENT DE LES TARIFES I L’ACTUAL SISTEMA DE    
FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA IFINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA IFINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA IFINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA I    
ELS MUNICIPIS GESTIONATS PER L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀELS MUNICIPIS GESTIONATS PER L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀELS MUNICIPIS GESTIONATS PER L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀELS MUNICIPIS GESTIONATS PER L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ     ((((ATMATMATMATM))))

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat

Atès que el sistema integrat de transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona està 
gestionat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un consorci inaugurat l´any 1997 i 
del que en formen part la Generalitat de Catalunya amb una participació del 51%, 
l´Ajuntament de Barcelona amb una participació del 25% i l´Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) amb una participació del 24%, que es qui s'encarrega de garantir el finançament del 
sistema, conveniant les aportacions públiques i decidint les tarifes de preus. 

Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt entre els 
municipis segons població; més o menys de 50000 habitants, i segons si estan consorciats o 
mancomunats, ja sigui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( antiga EMT, corresponent als 
18 municipis de la zona 1 de l'ATM ) o a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà ( 
AMTU, Associació voluntària de municipis amb transport urbà de la corona 2 a 6 de l'ATM), 
provocant greuges comparatius entre els municipis. 

Atès que en els darrers anys l’Estat ha reduït progressivament la seva aportació econòmica 
en més d’un 45%. Concretament, dels 200M€ anuals el 2010 als 95M€ actuals. Davant la 
disminució de finançament de l’Estat, les altres tres administracions han hagut d’augmentar 
les seves aportacions per al finançament del sistema de transport públic metropolità per 
sanejar el deute acumulat d’uns 546,6M€”. 

Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( mancomunitat de municipis de 
la primera corona ) disposa d'una font de finançament del transport públic molt particular, el 
Tribut Metropolità ( abans Tribut de Mobilitat ). Un impost articulat com a recàrrec de l'IBI 



calculat en base al valor cadastral de l'habitatge o de l'espai d'activitat econòmica. Aquest 
tribut aporta de mitjana una aportació anual de 40 euros per habitatge i de 35 euros per local 
no residencial.

Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha pres com a 
solució del desequilibri traslladar la pressió sobre les tarifes dels preus del transport, 
augmentant el seu cost per a l´usuari, dificultant l´accessibilitat al transport públic dels 
treballadors i les treballadores i dificultant la mobilitat de la ciutadania en els seus 
desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d´estudi.

Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret 
a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment d'aquelles que estan a l'atur, i 
en general de veïns i veïnes sabent que els transports públics són, a més, un dels principals 
elements vertebradors del territori. I atès que unes tarifes a preus més reduïts han estat 
llargament reivindicades pels sindicats i les associacions d'usuaris.

Atès que el transport públic és el quart pilar de l'Estat del Benestar, juntament amb 
l'habitatge, la sanitat i l'educació. Ho és pel fet que és l'eina que dóna accés tant al dret 
d'habitatge, sanitat i educació com a les oportunitats laborals i d'oci que es generen arreu del 
territori, sense exclusió del 50% de la població catalana que no té permís de conduir.

Atès que el preu de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han parat de pujar, 
no és comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-se un nou model tarifari en 
base a les necessitats de les persones. L'any 2018 moltes d'aquestes hauran de destinar 
una major part del pressupost familiar per finançar la necessitat d'utilitzar els transports 
públics en els seus desplaçaments habituals.

Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els poders públics 
han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat 
que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat”.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, sobre 
l´increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic, la 
realitat és que la majoria de la població continua havent de fer un esforç econòmic 
considerable per desplaçar-se habitualment en transport públic.

Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport a Barcelona, la seva Àrea 
Metropolitana i els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropilità, no fomenta la 
utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat, ja que amb els preus 
actuals i els continuats increments, els poders públics estan fomentant de forma indirecta 
l’utilització dels mitjans de transport privats.

És per tot això que:

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Manifestar el profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del transport 
metropolità per l’any 2018 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM).

SEGONSEGONSEGONSEGON: Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de transport per l'any 2018 i demanar a 
l'ATM un replantejament de l'actual model de zones tarifàries.



TERCERTERCERTERCERTERCER: Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de 
caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen treball; els joves i 
estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de títols específics a 
preus més reduïts, per evitar els riscos d’exclusió social en els sistemes de transport públic 
de Catalunya. Així com un tracte preferent tan per a les persones que es desplacen 
diàriament per causes de mobilitat obligada com per a col·lectius amb especials dificultats 
econòmiques que no es vegin acollits per les actuals tarifes socials.

QUARTQUARTQUARTQUART::::    Agilitzar la creació de la nova T-Mobilitat, un títol personalitzat que permeti el 
pagament de la persona usuària segons el seu perfil social i l’ús que fa del transport públic.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ::::    Reclamar al Govern de l'Estat que compleixi amb els compromisos adquirits sobre 
finançament d'infraestructures al pla de Rodalies 2008-2017 i en el que respecta a transport 
públic metropolità de Barcelona, de manera que permeti mantenir el compromís que les 
persones usuàries no hagin de fer front a més del 50% del cost del servei, i faci efectives les 
aportacions endarrerides.

SISÈSISÈSISÈSISÈ:::: Donar suport a la reclamació que ha fet l'Ajuntament de Barcelona al Govern de l'Estat 
per tal que l'Estat incrementi en 40 milions la seva aportació a TMB per l'any vigent, amb 
l'objectiu que la xarxa metropolitana recuperi progressivament els 540 M€ que l'Estat ha 
deixat d'invertir en els darrers 7 anys, contribuint d'aquesta manera a fer les millores 
necessàries i mantenir la congelació de tarifes per al 2018.

SETÈSETÈSETÈSETÈ:::: Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que compleixi en el desplegament 
de noves formes de finançament del transport públic com preveu la Llei 21/2015, del 29 de 
juliol,de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ::::    Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups 
parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a l'Administració General de l'Estat, a 
l'Associació per la promoció del Transport Públic i a la CONFAVC.

Alcalde: Obrim un torn d'intervencions. No sé si per part del Partit Popular vol intervenir? Per part de la 
CUP? Senyor Navarro, ha fet el seu interès en intervenir, endavant: 

Senyor Navarro: Molt bé, gràcies. Votem a favor de la Moció, ens sembla un tema, doncs, que és molt 
important. 
Però el que seria important i així ho recull la Moció, amb les aportacions que hem fet, és dir que 
aquest és un tema on hi ha una sèrie de responsabilitats compartides i la Moció inicial no en feia 
constància, aleshores, evidentment, és un tema que afecta a l'autoritat del transport metropolità, a la 
Generalitat, però també a l'estat espanyol i, d'aquest no se'n parlava a la Moció original. 
Hem fet incorporacions, doncs que s'han tingut en compte i, per tant, per això és aquí el vot favorable. 
Nosaltres creiem que aquesta pujada de preus és una pujada que ataca en els sectors més dèbils, a 
les classes populars, a la gent, doncs, que ho està passant més malament i que s'hauria de 
replantejar, però assumint totes les parts una sèrie d'elements que voldríem posar sobre la taula:
Per part de l'autoritat del transport metropolità voldríem recordar que hi ha una sèrie de directius i alts 
càrrecs, no sé si polítics o ex polítics, o gent que han estat ubicats en aquest espai, hi ha unes 
tres-centes persones dintre d'aquesta estructura, magne estructura, autoritat del transport metropolità, 
algunes d'elles amb uns salaris superiors a cent mil euros anuals, eh, amb el que ens està caient, hi 
ha gent que cobra aquest sou, per exemple, el conseller delegat Enric Canyes, si no em fallen les 
dades, té un sou de cent cinc mil euros, per nosaltres això és un abús i és un atac a la dignitat de les 
persones que es pugi les tarifes mentre es manté aquesta estructura sobredimensionada i abultada.
També aquí creiem que la Generalitat hauria de complir, hauria de complir com deia en els acords de 
la Moció, amb la llei 21/2015. En aquesta llei, per exemple, i fem un prec, doncs, perquè es tingui en 
consideració, la Generalitat i també ho posem a  informació de la gent de Granollers, la Generalitat té 
la possibilitat d'establir un impost sobre les activitats econòmiques que gravi l'activitat de les grans 



superfícies comercials, les que tenen una facturació superior a un milió d'euros, això no s'ha fet, a què 
espera la Generalitat per imposar un recàrrec sobre la matriculació de vehicles de motor de major 
incidència mediambiental, per tal d'invertir aquests diners al transport públic col·lectiu. Tot això es 
podria fer. 
Com deia abans, la Moció original no parlava de responsabilitat de l'estat, però, és que senyors de 
Ciutadans, és la responsabilitat més greu i, d'això la seva Moció no en feia esment. El Pla Rodalies 
2008-2017, i d'això el senyor alcalde en sap molt més que nosaltres i ho ha parlat abastament perquè 
ens afecta molt a la ciutat, implicava 3.900 milions d'euros en inversions a la xarxa ferroviària, on és 
això? on és? perquè nosaltres no ho hem vist. Per últim, hi ha 540 milions d'euros pendents per part 
del finançament de l'estat espanyol el transport públic metropolità a Barcelona. Així és molt difícil, clar, 
el deute de l'estat espanyol és el forat més gran del dèficit del transport públic, jo crec que era de 
justícia que a la Moció s'incorporés tot aquest tema. Amb aquests diners no només els abonats 
podrien disposar de uns preus molt més dignes, com passa a la major part de l'estat espanyol, sinó 
que també es podrien fer totes les  inversions que estem demandant des de fa molt temps a 
Catalunya. 
Si vostès accepten la Moció i, per tant, entenem que accepten aquest discurs, ens tenen a la seva 
disposició per fer el que calgui, perquè al cap i a la fi, el que ens interessa és que la gent tingui un 
transport públic molt millor a la zona de Barcelona i, evidentment, també la gent de Granollers que li 
afecta directament. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Ciutadans vol fer ús de la paraula? 

Senyor Carmany: Molt breument. 

Alcalde: com a grup que ha proposat. 

Senyor Carmany: Bàsicament, és agrair, evidentment, per això estan les esmenes i per això les hem 
acceptat. Hem presentat una Moció, vau presentar unes esmenes, tant Crida-CUP com Esquerra, hem 
cregut que hi faltaven i, per tant, les hem inclòs. 
A partir d'aquí, bàsicament, agrair les aportacions que heu fet i que aquesta Moció, doncs, hagi sigut 
favorable per unanimitat. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per Part d'Esquerra? sí? La senyora Maynou té la paraula. 

Senyora Maynou: Molt breument. Per dir que nosaltres també hem votat a favor d'aquesta Moció, per 
tant, és d'agrair que s'hagin incorporat les nostres esmenes. Molt breument, perquè hi ha alguna part 
que ja l'ha dit, el company Eduard Navarro.
En tot cas, sí que precisar que per nosaltres era important també que hi constés a la Moció, com a 
mínim a la part expositiva, el fet que en els darrers anys l'estat ha reduït, considerablement l'aportació 
econòmica a l'ATM, que és una de les administracions principals que està implicada en el tema del 
funcionament del transport públic i, de fet, s'ha passat de 150.000 milions d'euros a l'any 2010 a 
95.000 milions d'euros, per posar  xifres, del que són l'aportació que es fa actualment. Aquesta 
aportació per nosaltres és important perquè també té a veure amb el fet de la possibilitat de reclamar 
al Govern de l'estat que compleixi amb els compromisos adquirits sobre el finançament 
d'infraestructures en el tema del Pla de Rodalies, que són uns compromisos que ja fa uns anys i, de 
fet, el pacte metropolità ja s'incorporaven a l'any 2014 i, per tant, aquest compromís  voldria dir, doncs, 
que les persones usuàries d'aquest servei, que estem parlant d'un servei públic, un servei públic 
essencial no haurien de fer front a més del 50% del cost del servei. 
I per nosaltres, també un altre punt molt important, que també s'ha incorporat i que creiem que és bo 
d'anar plantejant i d'anar reflexionant, és el tema, doncs, d'agilitzar la creació d'una nova targeta, la 
T-mobilitat que diem, que ha de ser un títol personalitzant i reutilitzable que permeti adaptar  l'ús que 
es fa del servei amb el perfil, amb la freqüència que l'agafa la persona usuària.  Pensem que és la 
possibilitat de tenir una tarja molt més idònia a les diferents realitats de cadascú, amb la freqüència i 
amb el tipus de transport que cadascú fa servir. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, endavant: 

Senyor Noguera: Gràcies senyor alcalde. Bé, els companys que m'han precedit ja han comentat 
alguna qüestió al respecte, però sí que m'agradaria, també, fer un cert relat en relació aquesta Moció 
proposada pel grup de Ciutadans. 
Pel que fa al finançament del transport es va arribar, certament, a un acord per cobrir les necessitats 



corrents, les necessitats reconegudes diferides i per equilibrar el pressupost mitjançant majors 
aportacions per part de les administracions. Les aportacions, de fet, només s'han produït per part de la 
Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, els compromisos 
de l'Administració General de l'Estat estan pendents d'acceptació. Des de l'any 2010 fins al 2018 les 
administracions consorciades de l'ATM, l'autoritat del transport metropolità, han incrementat les seves 
aportacions en un 56% i en canvi l'Administració General de l'Estat ha reduït les aportacions en un 
33%. 
Ciudadanos pretén que el seu suport incondicional a que qualsevol iniciativa del Partit Popular no li 
passi factura i aquesta Moció n'és un clar exemple, des del nostre grup, adopten aquesta postura que 
des del nostre plantejament i del nostre criteri no és de rebut en cap àmbit ni en l'estatal ni en el local. 
La reducció de les aportacions de l'estat, que en la Moció reconeix obertament, ha estat amb la 
contribució de Ciutadans, ja que ha donat suport a l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat 
del 2017, on es redueixen les partides precisament del sistema de transport, alhora també, està 
afavorint la propera aprovació dels pressupostos generals de l'estat, per l'exercici del 2018, amb una 
reducció per aquest àmbit, per tant Ciutadans no pot apuntalar els pressupostos del PP per l'estat 
espanyol i després criticar-la les seves conseqüències en el món local , creiem que no és de rebut. 
Ciutadanos és el coresponsable de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya 
i, per tant, també és el coresponsable juntament amb el PP de Rajoy, de que la Generalitat de 
Catalunya s'hagi convertit en una gestoria i una delegació de l'Administració General de l'estat 
espanyol. 
Pel que fa al sistema de transport públic, el Govern de Mariano Rajoy amb el suport inestimable de 
Ciudadanos, continua sense portar el que li correspon per finançar el transport públic de l'àrea 
metropolitana de Barcelona i, així mateix, la majoria del Congrés dels diputats va aprovar una 
iniciativa del PDeCAT en què reclamava al Govern estatal augmentar en 40 milions, i em sembla que 
se'n fa referència a la Moció, l'aportació pel 2018, aquests 40 milions. La diputada al Congrés Míriam 
Nogueras va aconseguir el compromís de la Comissió d'economia d'invertir 40 milions d'euros més 
per al finançament del sistema integrat del transport públic a l'àrea de Barcelona, iniciativa per 
l'adopció de mesures destinades a la millora del transport públic i la mobilitat a la conurbació de 
Barcelona per tal de millorar la qualitat de l 'aire. 
Certament, també, comentar que la Moció també se'n fa referència sobre millores socials, l'ATM, de 
fet ha millorat l'oferta de tarificació social en l'àmbit del sistema integrat, la qual cosa comporta que un 
de quatre viatges es fan ja en títols integrats. 
Actualment també hi ha títols de transport de caràcter social per a estudiants, per famílies 
monoparentals i nombroses, per persones en situació d'atur, també per pensionistes i també es fa 
transport especial per a persones amb mobilitat reduïda severa que han de complir determinats 
requisits. Per tant, sí que existeixen millores socials, en fa esment a la Moció, però de fet, hi ha hagut 
un progrés en aquest sentit, aquestes millores socials per evitar riscos de d'exclusió social que 
sempre, certament, es poden ampliar. La proposta d'un tracte preferent per a persones que es 
desplacen diàriament ja es té en compte amb la T-mobilitat. 
Bé, i en tot cas, doncs, era fer una mica aquestes precisions des del nostre grup. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. En to cas,  acabem el torn de Mocions. 
Obrim l'apartat de torn de precs i preguntes. 

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

Alcalde: Per part del Partit Popular alguna pregunta? no? Per part de la CUP? Endavant.  

Senyor Navarro: Bé. Vàrem aprovar una Moció el vint-i-tres de febrer de dos mil setze sobre reducció 
de la contaminació ambiental i acústica degut a la Ronda Sud, de fet, fa pocs Plens quan vam aprovar 
el Pla de mobilitat sostenible també va sortir aquest tema de la Ronda Sud. 
Dintre dels acords que hi havia en aquesta Moció, en concret, voldrien saber, perquè no en sabem 
d'això, no se'ns ha informat, quins han estat els avenços, com els dic, en el punt quatre. El punt quatre 
parlava en concret de l'estudi de mesures amb la Generalitat de restricció del trànsit de vehicles 
pesants. Ens podríem informar si sobre això s'ha fet alguna gestió? Gràcies. 

Alcalde: El senyor Camps...



Senyor Camps: Bé, com vam informar a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, a través 
de la Diputació, vam encarregar un estudi per tal d'unificar els diferents formats en què les diferents 
administracions, tant l'estatal, autonòmica, la Generalitat, com la pròpia Diputació, titulars de vies de 
comunicació a la ciutat, doncs justament, amb les vies municipals perquè poguessin tenir un mateix 
estudi de sobre soroll. Aquest estudi és el que s'està acabant  d'elaborar, de posar tota aquesta 
metodologia i, en tot cas, doncs, a la propera Comissió Informativa n'explicarem de l'estat en què es 
troba aquest estudi que vam encarregar. 

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra pregunta.. 

Senyor Navarro: Perdoni, senyor alcalde, és que, potser jo no l'he entès bé. Jo li preguntava si han 
parlat amb la Generalitat de la restricció, sí? 

Senyor Camps: Formava part del Pla de la revisió de l'estudi de soroll, del municipi, el que les 
diferents administracions, en les vies que és detectava, doncs, més nivell de soroll, havien de 
presentar, doncs, a les zones d'atenció especial de soroll. 
Com li he comentat, es van posar en contacte perquè això afectava diferents administracions, el que 
passa és que va donar en formats, torno a repetir, doncs, diferents cadascuna de les administracions i 
que valia la pena, havíem de fer un esforç per unificar tot això. Era d'una certa complexitat i vam 
aconseguir un suport tècnic gràcies a la Diputació, una vegada més, doncs per poder posar això, per 
tant, sí que es van posar en contacte amb la Generalitat, doncs per saber quina és l'àrea d'afectació 
de la Ronda i la incidència que tenia, què era el que ens n'havien de presentar. 

Alcalde: Moltes gràcies. Més qüestions? Endavant, Senyora Oliver. 

Senyora Oliver: Bé, seguim parlant una mica de presos. 
Com bé ha comprovat la ciutat de Granollers, les persones aquí presents també, efectivament, l'equip 
de Govern i la resta, hem tingut aquests dies, exactament des del dia divuit de gener al dia 
vint-i-quatre a la presó, una presó que dues cel·les que escenificaven, efectivament, la demanda 
d'aquesta llibertat dels quatre presos polítics catalans . 
Des de l'Òmnium, sobretot, que és la  iniciativa de qui és: unpobleempresonat.cat, i que ho porta 
Òmnium, l'ANC i també s'hi va sumar, també la CDR de Granollers, vam demanar que aquestes 
cel·les fossin instal·lades al centre de la ciutat, que és la Porxada. En aquest cas l'Ajuntament o així 
ens han manifestat les persones interlocutores, va adduir que la Porxada estava ocupada en aquelles 
dates i, que per tant, es veia poc factible situar aquestes cel·les al centre de Granollers, com havien 
manifestat el seu desig. 
Se'ns va o es van proposar places com la plaça "del cony", coneguda plaça "del cony", Can Trullàs i, 
efectivament, al final es van descartar per motius bastant obvis i, finalment, vam estar a la plaça 
Maluquer. 
El que nosaltres volíem, clar, nosaltres hem revisat l'agenda, justament aquests dies hem estat una 
mica atentes i atents a veure si refractivament la Porxada estava ocupada i, no ens ha semblat veure 
cap tipus d'ocupació. 
Llavors el que volíem fer, públicament, era la pregunta a l'Ajuntament de Granollers, els motius reals 
pels quals no va ser cedida la plaça de la Porxada com, efectivament, ANC, Òmnium i el CDR i, per 
extensió, també la CUP, i entenc que PDeCAT i Esquerra, en aquell moment, doncs, hi haguéssim 
desitjat. Gràcies. 

Alcalde: En cap moment es va adduir que la Porxada estès ocupada. 
I, en tot cas, qualsevol ocupació de la via pública sempre és objecte de debat, de diàleg i de buscar 
l'emplaçament que es consensua com el millor i es va, en una taula en el que va dir el senyor Rudy 
Benza, es va acordar que el millor lloc era on es va ubicar , que es Maluquer i Salvador.
Més preguntes? no? Per part d'Esquerra, endavant. 

Senyor El Homrani: Sí, és un prec, no és una pregunta. El vint de novembre de l'any passat, del dos 
mil disset, vam entrar una instància, Esquerra Republicana Acció Granollers, en la que fèiem una 
petició, que és que les Mocions es debatin i votin al Ple, tal com estableix el propi ROM de Granollers, 
en l'article 52.C i en el 58.2. 
També en la pròpia instància, situàvem que érem conscients de que per no allargar els tempos, que 
l'acord de temps inferiors que hem anat generant es podia situar i mantenir els tres minuts que 
utilitzem els grups, en principi, en les defenses de les Mocions quan expliquem el vot, perquè pensem 
que l'espai del Ple, és un espai interessant per generar aquest debat i, també en la mateixa instància 



situàvem que també podria ser interessant, perquè a vegades els grups promotors, sigui el grup 
socialista, el d'Esquerra, el de la CUP, o el de Ciutadans, o el del PDeCAT o el del PP, que tal com es 
contempla, iniciïn, incloguin i concloguin el debat; perquè al final qui proposa doncs a vegades, 
depenent, almenys que sigui el Patit Socialista, que si que conclou, no l'inicia, no té aquesta capacitat. 

Per ara no hem rebut resposta, han sigut deu setmanes. I nosaltres, el prec que faríem, i és una 
proposta, és que es tracti aquest tema, podria ser a la Junta de Portaveus, perquè pensem que és un 
tema interessant i que hi ha hagut un marge de temps prudencial en aquest sentit per esperar 
resposta. Moltes gràcies. 

Alcalde: Té tota la raó del món, immediatament que vam rebre aquesta proposta proposta, la vam 
passar a secretaria. M'he disculpat abans a la Junta de Portaveus de que no estem al millor moment, 
perquè tenim un problema amb la senyora secretària i, en tot cas, ella té  la resposta a punt, és un 
problema de baixa de la senyora secretària. En tot cas, immediatament la contestarà o li direm que ni 
que sigui telemàticament ho faci des de casa. 
Estem en una situació, que, insisteixo, l'he explicat a la Junta de Portaveus que no és la més bona 
possible en aquests moments amb temes de secretaria, i de tota manera insistirem que contesti 
ràpidament. 
Alguna altra pregunta? no? Per part del PDeCAT, endavant: 

Senyor Sastre: Sí, nosaltres vam entrar una pregunta, per escrit, que l'equip de Govern per tal que ens 
poguéssim fer un detall, que ens poguessin detallar si fins ara hi havia hagut alguna afectació a nivell 
municipal derivada de l'aplicació de l'article 155 sobre la l'administració de la Generalitat de 
Catalunya. 

Alcalde: Nosaltres hem fet, aquí podria haver una reflexió política evident, que és que, efectivament, 
doncs, el fet de què no hi hagi un Govern de la Generalitat, òbviament, afecta. Afecta tant que aquest 
alcalde s'ha posat en contacte d'una manera habitual amb responsables de la Generalitat, per tal 
d'oferir, de buscar aquests ponts permanents, entre una administracions que ha de prendre decisions, 
que en aquest cas, doncs, no té els consellers operatius i, que en canvi té secretaris i directors 
generals que estan fent la feina, i amb la qual doncs, mantenim la coordinació imprescindible per tal 
de què es noti el menys possible a la nostre ciutat, alhora que també hem fet extensiu la nostra 
voluntat de diàleg permanent per tal de contribuir que es noti el menys possible en el país, per tant 
aquesta feina l'hem feta. 
Rebuda la pregunta que vostès han fet, que era molt concreta, i en la qual precisaven  fins i tot, si no 
m'equivoco, deien: detallar l'impacte per import i afectats. La qual cosa, se suposa que vostès volien 
saber si havíem perdut diners, recursos, si n'hi havien persones afectades.. El que ha fet aquest 
alcalde és anar directament al gerent i al director de serveis jurídics, en absència de la senyora 
secretària, per tal de què traslladés aquesta pregunta als caps de serveis, per si tenien alguna 
afectació concreta que volguéssim precisar, davant la pregunta del PdeCAT, i em diuen que no en 
tenen cap concreta, específica de la ciutat, més enllà d'aquelles que coneixem. 
Més preguntes? no? 

Dons quedaríem a disposició de les persones que ens acompanyen.

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