ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Dia : 24 d'abril de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Josep Mayoral i Antigas
Alba Barnusell i Ortuño
Jordi Terrades i Santacreu
Mònica Oliveres i Guixer
Albert Camps i Giró
María Del Mar Sánchez Martínez
Francesc Arolas Pou
Juan Manuel Segovia Ramos
Andrea Canelo Matito
Mireia López Ontiveros
Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla
Gemma Giménez Torres
Edmundo Rodolfo Benza Alegria
Àlex Sastre Prieto
Josep Maria Noguera Amiel
Oriol Vila Castelló
Eugènia Llonch Bonamusa
Pep Mur i Planas
Núria Maynou Hernández
Chakir El Homrani Lesfar
Enrique Meseguer Casas
Roberto Carmany Valls
Maria Oliver Reche
Eduard Navarro Domenech
Catalina Victory Molné
Francesc Aragón Sánchez

Alcalde/president
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Secretària
Interventor

ABSÈNCIES JUSTIFICADES
José Maria Moya Losilla

Regidor

El senyor Ferrer s’incorpora en el punt 6 de la sessió i el senyor Vila en el punt 4t
Alcalde: Molt bona tarda. Donem inici a la sessió ordinària del Ple del mes d'abril. En tot cas, sí
que coneixem l'absència del José María Moya per temes de salut. l'Àlvaro Ferrer s'incorporà
d'aquí un moment i de l'Oriol s'incorporà també. Per tant, la baixa que hi haurà durant tot el Ple
serà del senyor José María Moya, la resta de companys i companyes s'aniran incorporant.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2018.

L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de la sessió
ordinària de data 27 de març de 2018 i no havent-hi cap s’aprova per unanimitat dels regidors i
regidores assistents

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES 6,13,20 I 27 DE
MARÇ DE 2018.
3. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS.

DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I
COMUNICACIÓ

4. Aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2019

Número Expedient: 1/2018/307
Fets :
D'acord amb les instruccions que cada any dicta el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya referents al calendari oficial de festes oficials laborals per a l'any 2018. En
l'Ordre que es publica cada any s'estableix que: "A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments."
Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, requereixen anualment a l'Ajuntament de Granollers, la notificació de l'acord de Ple
que determini les dues festes locals de Granollers. Enguany han presentat l’esmentat requeriment
en data 19 de març, amb número de registre d’entrada 2018011397, amb la petició de que la comunicació dels esmentats dies festius locals es faci abans del 30 d’abril de 2018.
Tradicionalment els dos dies fixats com a festes laborals locals han estat el divendres immediatament posterior al dijous de l'Ascensió i el divendres següent a l'últim dijous del mes d'agost.
Atès l'informe favorable del Gerent de l'Ajuntament de Granollers, de data 20 de març de 2018.
Fonaments de dret
1r. Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballa dors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny.
2n. D'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

3r. El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en l'article 46, s'estableix que el Ple ha d'adoptar
l'acord relatiu a l'establiment de les festes laborals locals.
Per tot l'exposat,
Es proposa al Ple de la Corporació
Primer.- Aprovar com a festes locals de Granollers per a l'any 2019 els dies: divendres 31 de maig
(l'Ascensió) i divendres 30 d'agost (Festa Major).
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà i al Servei de Comunicació i Imatge de l'Ajuntament de Granollers.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha cap observació, tothom està d'acord amb aquells dos dies
pel que hem pogut apreciar a la Junta de Portaveus i, per tant, els donem per aprovats.
Aprovada unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
5. Aprovar la modificació del Pressupost de l’Ajuntament per Crèdit Extraordinari.

Número Expedient: 18/2018/111
Identificació de l'expedient
Relatiu a aprovar inicialment l'expedient MC AJT 14/2018 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per crèdit extraordinari,
Fets:
Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 27.053,58€, al qual se li ha
assignat el codi d'expedient MC AJT 14/2018.
Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden
demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària adequada.
Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del
RD 500/1990, de 20 d'abril, i l’article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.
Fonaments de dret:
Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'esmentat expedient de modificació del Pressupost.
Es proposa al ple de la corporació:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 14/2018 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 27.053,58€, amb el detall següent:

SEGON. Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient
i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze
dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple.
Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació .
S'aprova per majoria simple, amb 12 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP i 11
abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates, ERC-AG-AM, Ciutadans i de la
CpG-CUP-PA

Alcalde: Passem al punt número sis, aquí s'incorpora, senyora secretària, el senyor Ferrer.
És un altre modificació de crèdits, en aquest cas per suplement de crèdit, endavant:

6. Aprovar la modificació del Pressupost de l’Ajuntament per Suplement de Crèdit.
Modificacions de crèdit (111)
Assumpte: Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 15/2018 per SUPLEMENT DE
CRÈDITS.
Número Expedient: 19/2018/111
Fets:
Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 258.707,29 €, al qual se li
ha assignat el codi d'expedient MC AJT 15/2018.
Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden
demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària suficient.
Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del

RD 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Fonaments de dret :
Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'esmentat expedient de modificació del Pressupost.
Es proposa al Ple de la corporació
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 15/2018 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 258.707,29 €, amb el detall següent:

Segon.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas
que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.
Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. En aquest cas tampoc hi ha intervencions demanades, sí que hi
ha votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb 13 vots favorables dels Grup Municipal del PSC-CP (12) , i 11
abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates, ERC-AG-AM, Ciutadans i de la
CpG-CUP-PA
Alcalde: Passem al punt número set en el qual es proposa l'aprovació d'un conveni de
col·laboració en matèria de gestió cadastral, endavant:
7. Conveni de Col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la Direcció General del
Cadastre i l’Ajuntament de Granollers.
Fets:
Primer: El 12 de març de 2018 tingué lloc la reunió de la Comissió de Seguiment del vigent
conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral subscrit entre l’Ajuntament de Granollers i
la Direcció General del Cadastre. En el transcurs de la mateixa , el Sr. Antonio J. Ripollés
Armengol com a gerent regional del Cadastre, va informar a l’ajuntament d’un nou model de
manteniment cadastral, que té com a pilars principals :
a)

Actualitzar la realitat immobiliària existent.

b)

Millora de l’eficiència de la gestió pública, de conformitat a allò establert a l’article 48.3 de la
llei 40/2015, d’1 d’octubre, i que té els següents objectius:
i. Habilitar un conjunt d’instruments per permetre i garantir la permanent actualització del
Cadastre sobre la base d’una gestió territorial desenvolupada en base a un mapa
parcel·lari d’incidències o discrepàncies entre la informació cadastral i la realitat
immobiliària.
ii. Enfortir la intensa i fructífera cooperació entre l’Ajuntament i l’Ens cadastral per tal de
possibilitar la utilització de les eines i funcionalitats adequades per a la gestió del mapa
parcel·lari d’incidències.
iii. Establir un escenari tecnològic i funcional que suposa un pas endavant en conjunt cap un
model de col·laboració cadastral integral que permetrà que s’incrementin encara més els
excel·lents resultats assolits fins ara.
Segon: El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l’àmbit d’aplicació de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, no inclou cap tipus de
compromís financer entre les administracions i no es preveu que tingui cap impacte econòmic.
Fonaments de dret:
I. El Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, text Refós de la llei del Cadastre Immobiliari,
estableix a l’article 4 que la formació i manteniment del Cadastre Immobiliari i la difusió de la
informació cadastral és de competència exclusiva de l’Estat i que aquestes funcions es
realitzaran per la direcció General del Cadastre, directament o a través de les diferents
fórmules de col·laboració que s’estableixin amb les diferents Administracions, Entitats i
Corporacions Públiques.
II. El Reial Decret 769/2017, de 28 de juliol, de desenvolupament de l’estructura orgànica bàsica
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública estableix que la Direcció General del Cadastre
realitzarà les funcions relatives a la formació, manteniment, valoració i altres actuacions
inherents al Cadastre Immobiliari.
III. El Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, de desenvolupament del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, regula, entre
altres qüestions, la col·laboració en la gestió del Cadastre entre l’Administració de l’Estat i
altres Administracions, Entitats i Corporacions Públiques, fixant el marc on deuen acollir-se
els convenis que, sobre aquesta matèria, es subscriguin, sense perjudici de l’aplicació de les
prescripcions de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector públic i de la
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.
IV. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
V. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Proposo:
Primer: Acordar la signatura d’un nou Conveni de Col·laboració en matèria de gestió cadastral
entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament de Granollers,
de contingut segons l’annex adjunt.
Segon: Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’inici dels tràmits necessaris per la signatura
del nou conveni de col·laboració.
Alcalde: Moltes gràcies. En aquest cas tampoc hi ha intervencions sol·licitades, sí que hi ha
votació sol·licitada.

S'aprova per majoria absoluta, amb 15 vots favorables del Grup Municipal PSC-CP i de
Ciutadans; les 7 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates, d’ERC-AG-AM i
els vots en contra del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA .
Alcalde: Passem a la Comissió informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt vuit en el que es
proposa l'aprovació provisional d'una modificació puntual del planejament, endavant senyora
secretària:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL
8.Aprovar provisionalment 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.

Antecedents:
Primer. El Ple de 30 de gener de 2018 va aprovar amb caràcter 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.
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.
Segon. L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona al diari El Punt Avui de i en el tauler
d'edictes electrònic d'aquesta Corporació, , per un termini de 1 mesos.
Durant el termini d'informació pública no es va presentar cap al·legació.
Tercer. Correspon al Ple Municipal l’aprovació provisional de la mmodificació 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 , 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.
Quart. Una vegada aprovat provisionalment, caldrà trametre l'expedient complert a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article
80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
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 del planejament general al Ple de l’Ajuntament, en concordança amb l’article 85.1 del
TRLUC.
III. L’article 80.a) del TRLUC disposa que correspon a les comissions territorials d'urbanisme
l'aprovació definitiva del plans d'ordenació urbanística municipal als municipis de menys de menys
de 100.000 habitants.
IV. La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal bé regulada
a l’article 59 del TRLUC.
V. 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:
Primer.- Aprovar provisionalment 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 101.3 del text refós de la llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC).
Segon.- Trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal
que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi haurà presentació, en aquest cas de la regidora
d'Urbanisme, senyora Mònica Oliveres, que té la paraula, endavant:
Senyora Oliveres: Gràcies alcalde. Molt bona nit a tothom, els presents, regidors.
Efectivament, portem avui, en aquest punt, l'aprovació provisional d'una modificació del POUM,
concretament d'un article, el 143, que restringeix la compatibilitat per alguns tipus d'oficines i,
només per a uns tipus, és una restricció molt limitativa i molt focal amb un tipus d'activitat.
En tot cas, va ser el trenta de gener del del dos mil divuit que vam sotmetre a la consideració del
Ple, l'aprovació inicial, llavors vam debatre amb els grups, la post presentació per part de qui us
parla.
L'expedient, en si mateix i l'hem posat a exposició pública, com és preceptiu, durant els trenta dies
previstos a la llei sense que es presentés cap tipus d'al·legació. En tot cas, des del trenta de gener
fins a la data d'avui en què sotmetríem l'expedient a la consideració del Ple perquè pugui tenir lloc,
si s'escau l'aprovació provisional, hi ha hagut, creiem, temps suficient de participació pública i
d'acció per part, d'informació, participació i acció per part dels grups a l'oposició i aquí presents
també el consistori.
En tot cas, com que aquest tema ha sigut motiu de treball, com deia ja des de fa mesos, només
ara que ho portem a la consideració novament del Ple, per seguir amb el procediment urbanístic
establert, m'agradaria ressaltar algunes qüestions que és pel que crèiem que calia, doncs, eliminar
aquesta restricció present a l'articulat del planejament municipal.
En principi, nosaltres entenem que la diversitat d'usos i d'activitats en el centre històric el fa robust
en ell mateix, el fa competitiu, el fa resilient davant de canvis que estem sempre sotmesos, a un
mar de canvis important i, en tot cas, que la diversitat en la riquesa i en la no especialització i, per
tant, no dependència a un determinat sector en exclusiva resideix la fortalesa de la ciutat,
especialment, del seu centre històric. No cal dir que coneixem centres històrics que han patit
situacions molt complicades, per viure o estar caracteritzats per una excessiva especialització. En
tot cas, ha sigut motiu de debat a la ciutat, la dependència o no, d'una determinada activitat en
abundància en el centre històric, en tot cas, sent que és una també de les fortaleses de la ciutat
em sembla més que positiva, però sí que és veritat que aquesta restricció del POUM, que és
bastant atípica en els planejaments urbanístics perquè és molt focal en un tipus d'activitat, doncs,

em sembla que no només en un context que està vivint la ciutat de no ocupació total de les
plantes baixes de l'àmbit en què hi havia la restricció, també de canvis i també d'adequació de la
normativa a certes directives europees, com la directiva marc de serveis, doncs, té una certa
inadequació.
En tot cas, us vam explicar en el Plenari quan fèiem l'aprovació inicial que la voluntat de treure
aquesta limitació era, fonamentalment, perquè el motiu que va originar la incorporació a la
normativa d'aquesta restricció de l'article 143, que restringeix l'ús d'oficines només per un ús
molt i una tipologia molt determinada, que són les entitats bancàries, les sucursals, entitats
financeres, etc, es va produir bàsicament per una proliferació i una preocupació que en aquests
moments no es donen. Ni la proliferació ni la sobreabundància de peticions d'aquest tipus
d'establiments, etcètera. Aquest és el motiu principal, juntament, amb el que us deia de la
convicció que la diversitat i la riquesa d'activitats i d'usos en el centre històric el fa resilient,
competitiu i no depenent, per tant, més fort de banda dels canvis als que, inevitablement, la ciutat i
la societat estan sotmesos.
En tot cas, apunto aquest segon argument, fruit del treball també amb els serveis jurídics de la
casa, d’inadaptació o inadequació de l'article en el marc legal que també, el qual també ens hem
d'adequar, que és fruit de les directives europees i la tota la transposició normativa il·legal que va
arribant d'Europa. Hem de preservar lliure establiment d'activitats en el mercat, doncs, lliure i, per
tant, aquesta restricció tant limitativa d'un ús que generalment admès, doncs, és una qüestió que
difícilment es pot sostenir des del punt de vista l'interès general. Si bé l'ordenació del territori
estableix a on, doncs, de l'espai físic del territori, de les ciutats, etc s'han d'establir determinades
activitats i usos i, bàsicament, a grans trets, doncs, situa els usos industrials amb uns indrets i els
usos residencials i els grans usos per als impactes que poden produir una restricció tant
perminoritzada, tant focal, tan especialitzada, difícilment insostenible en l'adequació necessària en
aquest marc legal generat.
En principi, reiterar que portem a aprovació provisional un text amb aquesta voluntat, que no hi ha
hagut cap mena d'al·legació per part dels grups presents al consistori ni tan sols de cap ciutadà;
per tant, que transcorreguts sobradament els mesos que pertoca segons llei per tal de tornar a
elevar al Ple la tramitació d'expedients, em sembla que és ben lògic que això ho fem i, per tant,
sense més donaria paraula als grups i, en tot cas, tenim ocasió de debatre el què considereu en el
torn de rèpliques. Moltes gràcies.
Alcalde:Moltes gràcies. Per part de la CUP, hi ha intervenció? si? Endavant, senyor Navarro, té la
paraula.
Senyor Navarro: Bé, bona tarda a tots i totes.
Nosaltres ens reiterarem en els arguments que es van plantejar ja en el seu moment per
manifestar el nostre vot contrari a la proposta.
De fet, aquests dies, doncs, m'he preocupat una mica de mirar els horaris de les oficines
bancàries i ens trobem que no hi ha un canvi tal i com diu l'equip de Govern tan ampli, sinó que
l'horari que es manté en aquests moments és un horari de matí. Per tant, pensem ubicar els
espais, en espais comercials que volem que siguin vitals, que estiguin plens de vida, activitats
bancàries creiem que no suma, creiem que el que ja es va plantejar en el seu moment, la
modificació que proposen, doncs, no suposarà una millora en el que seria l'àmbit del centre de la
ciutat i, en aquest sentit, doncs llegim la mateixa, la pròpia justificació de la modificació i vostès
deien que l'article 143 de les normes urbanístiques tenia l'objectiu d'evitar la proliferació d'aquelles
activitats ubicades en les plantes baixes dels edificis que, donat la seva naturalesa pels horaris de
funcionament, implicaven que a partir de certes hores aquestes plantes baixes restessin buides
d'activitat.
Entenem que això es mantindrà igual i, per tant, mantindrem el nostre vot contrari. Gràcies.
Alcalde: Per part de Ciutadans no hi ha intervenció. Per part d'Esquerra? sí? Senyora Maynou té
la paraula:
Senyora Maynou: Bé, molt breument, i també en la línia que ja apuntava el company l'Eduard
Navarro. Nosaltres, en l'aprovació inicial el mes de gener ja vam votar en contra. Vam abduir uns
motius bastant similars al que ell apuntava i, per tant, com que ara s'aprova, diguem-ne,
l'expedient sense cap modificació, doncs, nosaltres mantenim la nostra posició contrària . Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT Demòcrates, si? Té la paraula el senyor Vila,
endavant:

Senyor Vila: Hola bona tarda. La nostra explicació del vot, en concret serà ràpida. L'explicació
potser s'allargarà una mica més.
A l'aprovació inicial també vam dir que nosaltres, aquesta restricció a l'aixecament no el veuríem
malament si fos parcial, però que desconfiàvem que l'aixecament fos total i de cop. Vam dir que si
això era així votaríem en contra, però que en canvi estàvem oberts a donar-li les voltes que
calguessin perquè això fos laminat d'alguna manera. Com que això, tot i les converses hagudes,
finalment ha quedat tal com estava, votarem en contra; però sí que volem reconèixer que
aquestes converses ja han sigut, no hem presentat al·legacions escrites com a grup perquè en
aquestes converses es va trobar més adient que fóssim flexibles i anéssim plantejant propostes.
També volem dir que no hi ha hagut al·legacions formals, però tampoc hi ha hagut, si aquesta fos
una restricció oposada la directiva, hagués pogut estar en algun moment denunciada i tampoc ho
ha estat, ens assembla que l'interès fos tan imperant, almenys de d'aixecar-lo totalment. Per tant,
el nostre vot en aquest sentit serà contrari perquè pensàvem que es podria trobar la manera de
fer-ho d'una forma parcial.
I volíem acompanyar d'una reflexió, perquè nosaltres estem a favor de la llibertat d'empresa, del
bussines friendly i tot això; i jo tenia, fins i tot la contradicció personal d'estar defensant això; però
en el fons estar a favor del mercat és estar a favor de regular-lo i, fins i tot, pensant en la defensa
d'aquest centre divers, jo mateix em trobava amb la paradoxa de pensar que els espais privats
tenen la possibilitat de regular millor que els espais públics, és a dir, la directiva Europea ens
obliga a un liberalisme en els horaris, els d’èpoques de rebaixes en el tema d'usos, en canvi un
senyor que obra un centre comercial als afores pot imposar avui quatre sabateries, tres
geladeries, dos bancs i configurar una oferta que es cregui equilibrada. A nosaltres ens falten
eines des del món públic per configurar aquesta oferta i, de fet, mirant la directiva sí que és veritat
que prohibeix les restriccions genèriques, però obre el camp a buscar-ne de més puntuals i,
potser, no pel cas concret d'aquesta restricció, potser hem de ser una mica més imaginatius en
trobar-les, les maneres de justificar, potser no estem avesats a fer-ho en aquest sentit, per tant,
això.
Alcalde: Moltes gràcies. La regidora pot fer la rèplica si ho veu oportú, endavant:
Senyora Oliveres: Moltes gràcies alcalde, regidors.
Començaré seguint l'ordre d'intervenció i si em deixo alguna cosa agrairé que després em féu
esment aquest descuit.
En tot cas, en relació a la presentació del sentit de vot per part de la CUP i d'Esquerra que,
bàsicament, redunden en la qüestió de l'horari i, per tant, amb la no activitat durant les tardes, és
veritat que no he fet esment això, que era un tema que sí que vam posar sobre la taula en el
moment de l'aprovació inicial. La qüestió és que hi ha un canvi de model d'oficines bancàries que
s'està duent a terme per part de moltes d'aquestes entitats financeres.
A la ciutat potser no en tenim encara cap mostra però acaba d'obrir el Camí Vell de Canovelles
una oficina de la Caixa, per exemple de Caixabanc que té aquesta extensió horària que fa que
estigui ocupada l'oficina en qüestió, durant tot l'horari de matí i pràcticament tota la tarda, per tant,
nosaltres al·ludíem aquest canvi de model com una qüestió també clara en el canvi de
plantejament respecte d'aquesta restricció. Fixeu-se que en principi els ciutadans en aquest món
volàtil en què tot està en el núvol i en que en principi l'accessibilitat és total, moltes vegades la
limitació horària de les entitats bancàries també ens suposa molts problemes per compaginar-ho
amb els horaris laborals propis. per tant, entenem que facilitar la coexistència de diferents
activitats en un teixit tan ric com el que volem per a Granollers en els seu centre històric, però
també a tots els barris, és una qüestió no només de servei i d'atenció al ciutadà sinó d'equilibri
d'usos com deia i també una qüestió a tenir molt en compte quan hi ha canvis de paradigma que
poden anar a millor i revertir tendències que han sigut ben habituals i, que són d'entrada, una mica
contràries als interessos dels treballadors i de tots els ciutadans en tant que donen unes franges
de servei i d'atenció absolutament limitades i que no faciliten les coses, si bé, és cert com deia,
que tot està en el núvol, l'accessibilitat és permanent, total, genèrica i universal, però tots sabem
que no és tan així, moltes vegades hi ha molts tràmits que acabes necessitant de l'atenció i de
l'esforç, la comprensió directa d'un treballador. Per tant, en relació la qüestió de si estan obertes o
estan tancades, clarament, hi ha aquest canvi de model i nosaltres entenem que sent que no hi ha
una sobre demanda d'aquest tipus d'activitats que és el que va suposar la restricció en el seu
moment, doncs, no hi ha cap element de força o d'interès general que faci pensar que la

continuïtat d'aquest article restrictiu en el planejament aporti res necessàriament positiu per la
ciutat, tot al contrari.
Respecte la normativa, la directiva marc de l'any 2006 i passant a contestar al grup municipal del
PDeCAT Demòcrates, dir que és al revés, és a dir, el planejament habitualment fa restriccions, no
restriccions, regula els usos pel seu caràcter general en funció dels impactes en el Medi a
l'entorn, etc. Un ús d'oficines queda generalment admès i, el que és estrany, és que hi hagi una
restricció tant limitativa i tant directe, és a dir, amb noms i cognoms; i precisament la directiva
Europea el que no preveu és que sense la justificació de l'interès general es vagi a una restricció
tant focalitzada, perquè entén que doncs controverteix el lliure accés com deia en el mercat de
béns.
Per tant, en principi nosaltres entenem que hi ha aquesta consideració més principal en relació a
la diversitat que volem en el centre, a l'ocupació de les plantes baixes que volem en el centre,que
tenim plantes baixes i locals no ocupats en el centre, que aquest aixecament de la restricció no ha
de propiciar, no ha de significar automàticament que això se soluciona però entenem que va en la
línia de buscar solucions, més quan hi ha aquest canvi de model que implica una amplitud horària
en l'atenció als ciutadans, en un tipus d'oficines, d'altra banda, ben comuns i ben necessàries, ens
agradi o no, en el nostre món i, per tant, entenem que sent que no hi ha hagut al·legacions, com
dèiem tampoc de ciutadans. És veritat que ha sigut un article d'anunciari, això ho deia el regidor
Vila, però entenem que per tots aquests motius que he intentat resumir i explicar, volem prosseguir
la tramitació urbanística d'aquest planejament.
Alcalde: Moltes gràcies, no sé si es vol fer la intervenció de rèplica per part d'algun grup, no?
Per tant passem a la votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb 15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP i de
Ciutadans i els 9 vots en contra dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates, d’ERC-AG-AM i
de la CpG-CUP-PA .

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar, en la qual
es proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al Pla local antiestigma, senyora
secretària:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
9. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al Pla Local Antiestigma

Fets
1. Malaltia mental és un concepte ampli que es referix a tots aquells trastorns que afecten de
manera temporal i important la capacitat de les persones que la pateixen per afrontar la vida
diària.
L'OMS defineix la salut mental com l'estat de benestar en el que la persona és conscient de les
seves pròpies capacitats, pot enfrontar-se a les situacions normals de la vida i participar de la
comunitat de la que forma part. És un concepte que no es pot separar del de salut, perquè no es
pot tenir un nivell òptim de salut sense tenir una salut mental adequada. És la base per al benestar
i funcionament efectiu d'una persona i d'una comunitat. Factors com l'envelliment de la població i

l'increment de factors de risc com l'atur, la pobresa, la manca de suport familiar i social, l'abús de
substàncies, la soledat i la ruptura de les xarxes socials, són aspectes tenen incidència en
l'increment dels trastorns mentals en el primer món.
Els trastorns mentals sovint estan associats a la discriminació i l'estigmatització de les persones
que els pateixen, cosa que fa que sovint elles mateixess o els seus familiar renunciïn a recórrer a
serveis de salut mental. A l'estigmatització social s'hi afegeix l'autoestigmatització, directament
relacionades amb el rebuig i l'aïllament. La lluita per eradicar l'estigma per raó de salut mental ha
de ser una prioritat de la societat.
2. L’Ajuntament de Granollers té com a objectiu de ciutat prioritzar l’atenció als col·lectius més
vulnerables i a les persones en situació de dependència. En aquest sentit, el Pla d’Actuació
Municipal (PAM 2016-2019) té com a eix d'actuació que implica totes les àrees de Govern la
cohesió social. El propòsit és reduir les desigualtats socials, posant en marxa una sèrie d’accions
que actuen sobre els determinants socials i econòmics.
3. Des de l'any 2007, està constituïda la Taula de Salut Mental de Granollers, un grup de treball
que té la finalitat treballar col·laborativament per promoure l'atenció a la salut mental en el territori.
Està formada per associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental, entitats
proveïdores de serveis de salut mental i l'administració. Té com a eixos de treball fonamentals la
coordinació de totes les parts i el treball en xarxa, i la promoció d'activitats de sensibilització i pro moció de la salut mental i de lluita contra l'estigma.

4. En aquest marc, el novembre de 2016 l'associació Obertament presenta a la Taula de SM la
proposta d'elaborar un Pla antiestigma per Granollers, que és elaborat pel Grup Motor que es crea
amb aquesta finalitat.

La primera actuació que impulsa el GM és una diagnosi, que permet, d'una banda, visualitzar el
mapa de recursos i relacions del territori relacionats amb la salut mental i, en segon lloc,
determinar la percepció de la salut mental entre la població, que ha de permetre establir quin és el
punt de partida per determinar els objectius i les actuacions que es proposin en el Pla.

Es defineixen com a objectius del Pla:
- Canviar actituds i comportaments en relació a les persones que tenen un trastorn mental
- Reduir els nivells d'estigma i discriminació percebuda
- Apoderar la primera persona com a garant del canvi social
- Millorar els indicadors d'inclusió social relatius als problemes de salut mental

Fonaments de Dret

1. L'article 15.2 de l'Estatut d'Autonomia, sobre els drets de les persones, diu que totes les
persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de
maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur
personalitat i capacitat personal.

2. Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix a l'article 68.1.c que
els ajuntaments són competents per promoure, en el marc de les legislacions sectorials, aquelles
activitats i prestar els serveis sanitaris necessaris per tal de satisfer les necessitats i les
aspiracions de llur comunitat de veïns i en particular: La defensa dels consumidors i els usuaris de
la sanitat; la participació en la gestió de l'atenció primària de la salut; La protecció de la sanitat
ambiental; La protecció de la salubritat pública. Així mateix, l'article 68.1.d diu que són competents
per a realitzar activitats complementàries de les que siguin pròpies d'altres Administracions
públiques en les matèries objecte d'aquesta Llei, i en particular, pel que fa a l'educació sanitària,
l'habitatge, la protecció del medi i de l'esport en els termes establerts en la legislació que regula el
règim municipal.

D’acord amb l’informe tècnic favorable al Pla per tal de promoure una societat més igualitària i
justa,

Es proposa al Ple de la corporació

Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al Pla Local Antiestigma elaborat per la
Taula de Salut Mental de Granollers.

Segon. Declarar Granollers ciutat que lluita contra l'estigma per raó de salut mental, i encoratjar
tota la ciutadania en la lluita contra l'estigma, d’acord amb el compromís de l'Ajuntament de
Granollers a desenvolupar les accions derivades del Pla.

Tercer. Facultar a l’Alcalde de Granollers per acords successius referents al Pla.

Quart. Notificar el present acord a les persones interessades.
Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació la regidora de serveis socials, la María del Mar
Sánchez, té la paraula, endavant:
Senyora Sánchez: Gràcies alcalde. Bona nit a tothom.
Mireu, els problemes de salut mental són més comuns del que pensem.
Una de cada quatre persones n'experimenta algun al llarg de la vida, tot i que, a vegades passen
desapercebuts davant els altres.
D'altra banda, els problemes de salut mental són desconeguts i creen recel, rebuig i prejudicis.
Els trastorns mentals es refereixen a una àmplia gamma de condicions de salut mental que
afecten de forma temporal i substancial la capacitat de les persones per afrontar les demandes de
la vida diària.
Aquesta condició pot causar alteracions de pensament, de percepció, d’estat d’ànim, de
personalitat o de comportament, tot i que de vegades és invisible i no aparent davant els altres.

A diferència de la discapacitat psíquica o la demència, el trastorn mental no disminueix ni deteriora
les facultats mentals, sinó que les altera de forma esporàdica.
Tenir un diagnòstic de salut mental no suposa, per tant, un impediment per portar una vida
normalitzada en comunitat i per gaudir d’una bona salut mental.

Tot i axó, els trastorns mentals sovint estan associats a la discriminació i l'estigmatització de les
persones que les pateixen, cosa que fa que, sovint aquestes persones o els seus familiars
renunciïn a recórrer a serveis de salut mental.
La trajectòria que te aquest ajuntament en desenvolupar polítiques en matèria de Salut Mental és
molt llarga i la lluita per eradicar l'estigma per raó de salut mental ha estat prioritària des de fa
temps.
A l’any 2017 es va constituir la Taula de Salut Mental de Granollers, un grup de treball que té la
finalitat de treballar col·laborativament per promoure l'atenció de la salut mental en el territori.
Aquesta Taula està formada per associacions de familiars i persones amb problemes de salut
mental, entitats proveïdores de serveis de salut mental, i l'administració; i té com a eixos de treball
fonamentals la coordinació de totes les parts i el treball en xarxa, la promoció d'activitats de
sensibilització i promoció de la salut mental i de lluita contra l'estigma.
Per aquesta trajectòria prèvia en el treball contra l’estigma, el novembre de 2016 l'associació
Obertament presenta a la Taula de Salut Mental la proposta d'elaborar un Pla antiestigma per
Granollers.
Un Pla Local Antiestigma és un partenariat entre organitzacions i institucions d’un mateix territori,
decidides a acabar amb l’estigma i la discriminació per raons de salut mental.
El PLA s’ha redactat durant l’any 2017, i per desenvolupar aquest Pla, es va crear un Grup Motor
amb la participació de diversos col·lectius de persones afectades, familiars i serveis assistencials
de salut mental i el servei de Salut Pública de l’Ajuntament.
La primera actuació que impulsa el Grup Motor és una diagnosi, que ha permès, d'una banda,
visualitzar el mapa de recursos i relacions del territori relacionats amb la salut mental i, en segon
lloc, determinar la percepció de la salut mental entre la població.
Per tal de conèixer la percepció de la població sobre les malalties mentals, es va fer una enquesta
en línia. Els resultats obtinguts d’aquesta diagnosi ha permès establir quin era el punt de partida
per determinar els objectius i les actuacions que ens proposa el Pla.
Els objectius del Pla són:
Canviar actituds i comportaments en relació a les persones que tenen un problema de salut
mental a la seva realitat territorial.
Reduir els nivells d’estigma i discriminació percebuda.
Apoderar la primera persona com a garant del canvi social
i Millorar els indicadors d’inclusió social relatius als problemes de salut mental.

Per assolir aquests objectius, s’han definit 4 línies estratègiques:

1- Assolir la implicació de les institucions públiques i privades així com de la ciutadania de
Granollers en la lluita contra l’estigma i la discriminació.
2- Garantir l’apoderament de la primera persona com a centre del canvi.
3- Implementar accions de lluita contra l’estigma basades en evidència, orientades a col·lectius
prioritaris i als seus comportaments, amb voluntat de continuïtat.
4- Garantir un espai de coordinació i continuïtat del PLA.
L’objectiu del Pla i del seu Grup Motor es implicar al màxim dels agents locals i donar continuïtat a
les accions plantejades en sí del mateix Pla.
Per aquest any 2018 destaquen entre d’altres accions, declarar Granollers Ciutat que lluita contra
l’estigma per raó de Salut Mental.
Com Ajuntament, volem agrair la feina de totes i tots els representants de la Taula de Salut Mental
de Granollers, i ens volem adherir a les accions que es derivin d’aquest Pla i sumar-nos a aquesta
declaració, així com encoratjar a tota la ciutadania a lluitar contra aquest estigma.
Perquè només combatent l’estigma de la salut mental contribuirem a que les persones no haguem
d’ocultar que la nostra salut mental pot passar per moments delicats.
Poder parlar-ne sense tabús té un efecte positiu en la pròpia salut mental i la de l’entorn, facilitant
així la comprensió, la convivència i el benestar de persones, famílies i comunitats.
Gràcies
Alcalde: Moltes gràcies. En aquest apartat no hi ha anunciades intervencions, si no hi ha canvi de
criteri. Sí que hi ha l'expressió d'unanimitat i, per tant, el vot favorable de tots els grups, per tant
quedaria aprovada per unanimitat.
En tot cas, ens sembla que és una bona notícia que aquesta sigui una de les primeres ciutats de
Catalunya que aborda de manera unitària, tan a nivell de consistori com també a nivell social,
aquesta problemàtica de les malalties mentals i que es declari ciutat que lluita oberta i clarament
contra l'estigma, ciutat antiestigma. Moltes gràcies.
Aprovada per unanimitat
Alcalde: Passem al punt número 10 en el qual també es proposa aprovar un document relatiu a
l'acompanyament de la millora de la intervenció en matèria d'infància i adolescència en risc a la
comarca del Vallès Oriental, endavant:

10. Aprovar el document d’Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria
d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental
Fets:
1. Les diferents Administracions Públiques tenen la responsabilitat d’exercir les funcions i
competències de promoció, d’atenció i de protecció dels infants i adolescents.

En el marc d’aquestes competències i des del 6 d’octubre de 2014, les tres Àrees Bàsiques de
Serveis Socials del Vallès Oriental, Granollers, Mollet del Vallès i resta municipis Vallès Oriental es
reuneixen per tractar dels reptes en relació a la intervenció i l’atenció a la infància en risc de la
comarca, tenint en compte, per una banda, la complexitat territorial, i per un altra, el marc normatiu
i la necessitat d’adequar la praxis professional.
Davant aquest escenari es proposa fer un abordatge comarcal que faciliti la construcció d’un
model compartit d’atenció a la infància i adolescència.
2. Aquestes tres àrees bàsiques comparteixen conjuntament amb l’EAIA (Equip d’Atenció Infància i
Adolescència) la necessitat d’abordar de manera conjunta les següents necessitats:
 Millorar la qualitat de la intervenció dels serveis socials bàsics en relació a la infància i
adolescència en risc dins el territori del Vallès Oriental.
 Repensar noves formes d’intervenció adaptades al context actual i als recursos disponibles
que garanteixin la cobertura de necessitats d’aquest col·lectiu.
 Afavorir i potencial el treball en Xarxa en aquesta matèria arreu de la comarca del Vallès
Oriental.
3. D’acord a aquestes prioritats es concreten dues línies de treball:
 L’homogeneïtzació dels circuits i actuacions d’atenció a la infància i els documents i
instruccions que se’n deriven en la seva implementació.
 La dotació als professionals de la comarca d’unes indicacions d’actuació i uns models de
referència per al seu treball quotidià amb relació a la infància i l’adolescència en risc.
4. El document resultant, «Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria d’infància i
adolescència en risc al Vallès Oriental», és el resultat de tot el procés esmentat i aglutina la
definició dels diferents processos d’intervenció amb la infància en risc (tant el circuit habitual com
el d’urgències), a banda de proposar documentació de suport i el marc legal corresponent.
5. El propòsit d’aquesta feina conjunta entre les diferents Administracions, ha estat el d’assentar
unes bases sòlides i de construcció d’un relat comú i consensuat a la comarca vers la intervenció
coherent i efectiva dels agents en matèria d’infància i adolescència en risc amb la finalitat de
construir un model compartit d’atenció a la infància i l’adolescència en risc.

Es proposa al Ple de la Corporació
Primer. Aprovar el document «Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria
d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental», per tal de validar i reconèixer la important
tasca transversal realitzada al territori del Vallès Oriental, que té un alt valor col·laboratiu a nivell
inter-administratiu i inter-municipal.
Segon. Notificar al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a l’Ajuntament de Mollet el present
acord.

Alcalde: Moltes gràcies. En farà també la presentació la regidora de Serveis Socials, la senyora
María del Mar Sánchez, té la paraula, endavant:

Senyora Sánchez: Gràcies Alcalde.
Bé,Són les diferents administracions públiques les que tenen la responsabilitat d’exercir les
funcions i competències de promoció, d’atenció i de protecció dels infants i adolescents.
D’una banda la competència per intervenir davant de les situacions de risc correspon a
l’administració local, i d’altre banda la competència per protegir els infants i adolescents
desemparats correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la DGAIA.
Aquestes competències a la pràctica es posen en marxa mitjançant els Equips d’Atenció Social,
els anomenats EBASP, desplegats arreu del territori que s’encarreguen d’atendre les situacions de
risc, i dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) que com a serveis especialitzats,
donen suport a les situacions de risc i atenen les situacions de desemparament.
En el marc d’aquestes competències i des de finals de 2014, les tres Àrees Bàsiques de Serveis
Socials del Vallès Oriental, Granollers, Mollet del Vallès i Consell Comarcal, es reuneixen per
tractar dels reptes en relació a la intervenció i l’atenció a la infància en risc de la comarca.
Fruit d’aquesta trobada, es proposa fer un abordatge comarcal liderat pel Consell Comarcal que
faciliti la construcció d’un model compartit d’atenció a la infància i adolescència,
Mitjançant espais de reflexió i treball conjuntament amb l’EAIA i la DGAIA, es van definir els
criteris en la formació per la capacitació dels i les professionals en la intervenció en infància i
adolescència en risc i es van establir els criteris compartits per les tres Àrees Bàsiques de Serveis
Socials, amb la finalitat d’assentar unes bases solides de construcció d’un relat comú i consensuat
a la comarca vers la intervenció coherent i efectiva dels agents en matèria d'infància i
adolescència en risc amb l’objectiu d´homogeneïtzar els circuits i les actuacions d'atenció a la
infància i els documents i instruccions que se’n derivin en la seva implementació, amb la finalitat
de dotar als i les professionals de la comarca d’unes indicacions d’actuació i d’uns models de
referència per al seu treball quotidià amb relació a la infància i adolescència en risc.
Aquest procés ha generat activitats formatives, tallers de recollida de necessitats, d’elaboració de
circuits i documents, plenaris de posada en comú, que sumen més de 135 hores de dedicació
fomentant la trobada en forma de sessions de treball de més de 500 professionals de l’àmbit de
l’atenció a infants i adolescents en risc.
En tot el procés de treball s’ha comptat amb la participació i suport de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona.
El document que sotmetem a aprovació, anomenat «Acompanyament en la millora de la
intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental», és el resultat de tot el
procés esmentat i aglutina la definició dels diferents processos d’intervenció amb la infància en
risc, tant el circuit habitual com el d’urgències, a banda de proposar documentació de suport i el
marc legal corresponent, la seva aprovació per aquest ple, valida i reconeix la important tasca
transversal realitzada al territori del Vallès Oriental.
Una feina molt tècnica amb una finalitat molt clara, la de construir un model compartit d’atenció a
la infància i l’adolescència en risc a la Comarca.
Alcalde:Moltes gràcies. Aquí tampoc hi ha anunciades intervencions. També hi ha la unanimitat de
tots els grups municipals i també aquest treball conjunt fet amb el Consell Comarcal expressat
amb idees per aquesta votació unànim, per tant quedaria aprovat.

Aprovada per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

11.1 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a la millora de la implantació de la
renda garantida de ciutadania.
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta amb els vots
favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, de Ciutadans i de la CpG-CUP-PA; i els vots en
contra dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates i d’ ERC-AG-AM
Fets:
La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els grups
polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit de la
Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida,
formada per desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el
desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims
d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de
promoure llur autonomia i participació activa en la societat.
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a aplicar-se el
passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret
subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i l’assistent virtual del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, les oficines de Treball i les Oficines d’Afers Socials i Famílies
Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix
departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia per tramitar
la renda garantida encara estan pendents de ser ateses. S'han obert 36.000 expedients, dels
quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients). Per tant, podem afirmar que fins el
febrer, encara més de 51.000 persones estaven esperant una resolució per part del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient
sigui resolt.
La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del sistema de
protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a Catalunya tingui ingressos
per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Les famílies sol·licitants han
d'acreditar la manca d'ingressos suficients per poder optar a la renda garantida, durant els 6
mesos anteriors a la sol·licitud, a més d'altres requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat en
la seva tramitació perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies.
Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han passat a cobrar
automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous beneficiaris que van
sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017 estan encara a l’espera de resolució.

La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita prèvia tot i haver-la demanat
fa mesos, el programes informàtics no estaven suficientment testats i validats i la seva implantació
ha estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S’ha fet una distribució poc

efectiva dels professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una
formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments de documentació ja
presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es detecten resolucions denegatòries
poc o vagament motivades i problemes en l'admissió com a perceptors de la renda garantida a
persones sense sostre. Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el Departament hagi
incomplert els terminis que fixa la Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l'article 26 i a la
disposició transitòria segona. L'única opció de reclamació de les famílies afectades és interposar
un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.

Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei Català d'Ocupació i
dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca d'acompanyament i
assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans d'inserció laboral encara no s'han implementat
per donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius, tampoc s'han posat en marxa els ajuts a
empreses per a la contractació, ni les taules territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el
desplegament reglamentari de la llei.
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat de
Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va informar des
del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats que formaran part de la
Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els anteriors beneficiaris/àries d'una
Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, mentre que els nous
beneficiaris no l'han cobrat per manca de resolució i execució dels nous expedients.
Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits polítics i les entitats
que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que reconeix un dret subjectiu, i en la que cal
posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara si tenim en compte que
tant la data d'inici de la Llei com els terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats
amb els/les responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments els qui donen
resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries potencials de la
renda garantida de ciutadania.

Per aquest motiu, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junt amb representants de
diversos ajuntaments de Catalunya, ha reclamat al Síndic de Greuges que realitzi un informe
sobre la implantació de la renda garantida des del 15 de setembre fins a l'actualitat i que faciliti tot
l'assessorament necessari a aquells/es que han vist vulnerats els seus drets per l'incompliment
dels terminis per part de l'administració.

Des del Grup Municipal Socialista demana al Ple de l'Ajuntament que prengui els següents
ACORDS:
Primer.-El Ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu recolzament a la Llei 14/2017, del 20 de
juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigeix a la Generalitat de Catalunya el seu correcte
desplegament.

Segon.-Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
a:
a.-Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de
ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta.
b.- Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció General
d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per a aquesta finalitat.
c.- Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que
marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment quedin rebutjats,
especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes de violència
masclista.
d.-Prioritzar

la

resolució

dels

expedients

que

superin

els

5

mesos

d’espera.

e.-Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i
d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats els seus
drets en relació a la Llei.
f.-Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les oficines
del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics.
g.- Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin presents
representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials i dels ajuntaments o
Consells Comarcals.
h.-Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda garantida
de ciutadania.
i.-Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones beneficiàries de la
renda garantida.
Tercer.-Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a la Comissió
promotora de la renda garantida de ciutadania.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que han demanat explicacions de vot. En tot cas començaríem
com és obvi per la CUP, atès que el regidor del Partit Popular no hi és.

Senyor Navarro: Voldríem fer referència al nostre vot favorable. Cal recordar que aquesta nova
prestació social és fruit d'una iniciativa legislativa Popular que va tenir un ampli recolzament, va
ser aprovada el quinze de juliol de l'any passat per unanimitat al Parlament de Catalunya i que va
entrar en vigor el quinze de setembre del mateix any.
Ara bé, voldríem recordar que el vint-i-set d'octubre, un mes i mig més tard, el Partit Popular, amb
vostès i amb Ciutadans suspenia l'autogovern de Catalunya, dissolia el Govern i cessava les
conselleres i consellers del nostre Govern a través de l'aplicació salvatge del 155.
Bé, vostès diuen en la Moció que l'aplicació d'aquest article i la intervenció econòmica de la
Generalitat no han influït en el tràmit ni en el pagament. És molt important aquí escoltar la veu dels
experts i el col·legi de treball social de Catalunya afirma que el desmantellament del Govern de la
Generalitat, producte del 155, ha impedit que es constitueixi la Comissió de Govern que ha de fer
seguiment de la renda garantida de ciutadania que havia d'estar integrada de manera paritària per
l'administració i altres agents socials. Que havia de permetre fer un seguiment acurat de la seva
aplicació i proposar des de la proximitat i el coneixement de la realitat possibles mesures que
facilitin el desenvolupament de la prestació. Per tant, aquesta és una mesura molt positiva però
que en canvi vostès mateixos en el moment que han aplicat el 155 s'han encarregat de limitar i de
frenar.
Tot i això a més, també volem destacar que hi ha alguns elements de la renda garantida de
ciutadania, que per nosaltres són molt matisables, elements que molts cops han sortit aquí en el
ple; per exemple en el tema de la perspectiva de gènere, la renda garantida de ciutadania no
suposa una transformació en profunditat de la pobresa feminitzada que és molt present a la nostra
societat, donat que la prestació té una matriu clarament familiar.
També des de la perspectiva de la lluita contra el racisme perquè les poblacions migrades han de
demostrar una permanència mínima, continuada i efectiva de vint-i-quatre mesos de residència
legal i això es pot modificar allargant-ho fins als trenta-sis mesos.
Tampoc des d'una perspectiva de classe és una renda que podem titllar de transformadora.
La renda garantida de ciutadania és de condició subjectiva i consta de dos trams, aleshores, el
segon tram se l'entenc com una prestació complementària de 150€, però es compta com a part de
la prestació total.
Bé, en definitiva, aquesta és una proposta que hem votat a favor com dic donat que sortia
d'aquesta ILP i d'aquest ampli consens, però que té una música liberal que ens preocupa, que
dóna una visió de la pobresa com un fet endèmic sense entrar en els problemes, amb les causes,
en les responsabilitats tant individuals com el del propi sistema.
Per nosaltres, les polítiques de repartiment de feina i de riquesa haurien de ser un element
fonamental i creiem que, anant molt més enllà, la renda bàsica universal, unipersonal i sense
necessitat d'estar vinculada a la inserció laboral seria una millor fórmula per portar a terme aquest
tema.
Tot i això com dic, hem votat a favor de la proposta pel fet que la ILP que la va endegar semblava
una bona manera de fer política. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans no hi ha intervenció. Per part d'Esquerra, endavant
senyor El Homrani, té la paraula:
Senyor El Homrani: Aixecaré una mica el to de veu. La veritat és una Moció força desagradable.
Crec que ja li vaig dir al portaveu en el seu moment i li vaig demanar que com a mínim la
suspengués un mes; agrair-li que va voler suspendre-la durant un mes, que no es portés en un
altre.
Ho trobo força desagradable per diversos motius. Entenc el debat polític, entenc la lluita política,
entenc que, fins i tot, a vegades tots plegats, segurament nosaltres els primers, acabem caient en
un punt de politiqueria, però aquesta proposta, crec que està feta i, ho dic amb molta sinceritat,
des d'un punt de mala fe; de mala fe, sent conscients de que es va aprovar aquesta llei per
unanimitat, que va ser un treball molt dur per aprovar-la, va ser un treball duríssim.
Mireu tinc la sort i la desgràcia de que jo vaig ser ponent relator d'aquesta llei, precisament ponent
relator; me la conec de principi a fi; i me'n recordo perfectament de la intervenció del quinze de
juliol al Ple del Parlament.
Els hi vaig a dir, un canvi de paradigma com el que aprovem necessitarà temps, necessitarà molts
ajustos, serà complexa i vaig demanar l'ajuda de tothom igual que havíem aconseguit el vot de

tothom. Des de la CUP, que ja ha a fet el seu històric d’elements que no estàvem d'acord però que
van acabar votant a favor, com el PP, una cosa bastant espectacular.
I em sap greu perquè això, una llei que fins i tot té un període transitorietat en la pròpia llei del
2017, 15 de setembre del dos mil disset es ficava en marxa fins al dos mil vint, perquè tots érem
conscients.
I que el partit socialista hagi decidit fer d'aquesta una batalla política amb uns arguments una
miqueta capciosos. I ara entraré a senyalar-los, però em sap més greu, fins i tot, que en aquest
consistori es porti i ho porti el grup municipal que gestiona el consistori, que té la responsabilitat de
gestió de polítiques públiques, que és conscient de la complexitat de la gestió de les polítiques
públiques, que és conscient del que significa un canvi de paradigma i un canvi en una prestació,
perquè això és una prestació nova i que ho faci d'aquesta manera em sap molt de greu, i ho dic
així, em sap molt, molt de greu.
I ara si volen podem començar a recordar que no s'ha pogut aprovar un reglament perquè no es
pot aprovar legalment, i és així. I després, el senyor portaveu ja s'ho està apuntant, perquè ja sé
què em respondrà, però és responsabilitat seva, facin govern, és la resposta que sempre fan; i
acabarem en un bucle etern al respecte, però és que ara mateix no es pot fer reglament, no es
poden constituir les taules territorials, un dels altres punt.
Hi ha molts elements amb unes dificultats, vostès que gestionen, haurien de ser els primers
conscients que amb un canvi de paradigma tan gran i sense lideratge polític el que pot arribar a
ser de complexe, i amb una llei que ja té un període transitorietat que es va pactar entre tothom
fins al 2020; i anem amb aquests arguments, és que ho trobo, no dic el que penso.
Però, Igualment, hi ha coses que són falses i això també em sap greu, i això també em sap greu.
Perquè és clar, quan vostès diuen: accelerar el procés d'adjudicació de les cites prèvies de renda
garantida, informar als interessats. Mirin, el 75%, i això ho saben, perquè no es pot constituir el
Consell de Govern, podria haver el company de la CUP, podríem discutir altres elements que ha
dit, que no hi estic gens d'acord, eh, i ho dic així de clar, i ho trobo també una miqueta. No es pot
constituir el Consell de Govern, però el que s'ha fet és demanar permís per convocar les entitats
de forma informal; i s'ha hagut de demanar permís, perquè el tema és molt important i s'ha
aconseguit i s'han reunit ja dos cops; les entitats que en la llei formen part estaran en aquesta
Comissió de Govern i tenen les dades, però bé, com que qui és tot donar-li, no passa res.
El 75% de les visites estan agendades abans de quatre setmanes i, sí, hi ha problemes, és
normal, és que saben quantes trucades telefòniques hi ha hagut? Des del quinze de setembre al
telèfon únic? Més de 125.000; s'han gestionat gairebé 100.000 visites. Saben el que significa això
de redimensionament, vostès que gestionen? és que a mi em sap greu.
S'han contractat gairebé 400 persones més, els hi diré exactament els punts, perquè això s'ha
passat a les entitats i vostès ho tenen perquè també van a la federació de municipis i a
l'associació de municipis, em sap molt de greu; 172 persones al SOC, 44 persones a la Direcció
general d'economia social, 97 persones a la Direcció general d'acció cívica i comunitària, 31
persones a les Oficines d'atenció ciutadana, 6 persones a la Direcció general de protecció social; i
estic segur que no es fan totes les coses tot bé que es podria, però l'esforç, vull dir, hem parlat,
gairebé 400 persones, amb un objectiu al principi, que era evitar les cues, al principi en la pròpia
llei està acordat que es pugui, fins al quinze de febrer, que va ser quan es va tancar, era la
primera data en el qual havia d'haver-hi resolucions, perquè s'era conscient de que un canvi de
paradigma com aquest, implicava molts canvis, s'ha fet això, s'ha incrementat, això també vostès
ho saben, el contracte programa, oi? el número quaranta amb el 2+1; i a part s'ha tret la gestió de
RMI, perquè ara la gestió de la renda garantida el fa el SOC i la Direcció general, amb la qual cosa
s'ha tret el treball administratiu i de gestió que estava a càrrec dels serveis bàsics de serveis
socials. I segurament es poden fer més coses, però és que és clar, ho trobo una cosa, però dius,
bé, no passa.
Què més, resoldre els expedients oberts incrementar notablement el personal de la Direcció
general d'economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa amb aquesta finalitat,
gairebé 400, però bé, aquí per donar no passa res.
Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca
la llei així com obrir de revisió per aquests expedients que finalment quedin rebutjats,
especialment en casos de menors, persones amb dependències i dones víctimes de violència
masclista; és clar dius, si es compleixen els terminis, és que aquesta és la primera llei en aquest
país que el silenci administratiu és positiu, però fins i tot ens diuen: obrir vies de revisió

alternatives, senyors, és que si no hi ha reglament, que es poden imaginar com estan patint els
equips tècnics, perquè no pot haver-hi reglament i vostès saben que per fer un reglament
necessites, aproximadament sis mesos, si no hi ha reglament, volen obrir noves vies que no estan
marcats a la llei, és que això es diu prevaricació, però bé, no passa res, aquí tots tirem.
Prioritzar la resolució dels expedients que superin cinc mesos d'espera, es que prioritzen les
resolucions, és que en principi no ha de passar i si hi ha algun cas, fins i tot, s'han obert finestretes
específiques, però bé, no passa res.
Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya formulari de reclamacions i d'interposició
d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris que hàgim vist vulnerats els seus drets en relació a la
llei, home, és clar, que jo vull pensar que ningú vulnera el dret, perquè és clar, jo no penso que cap
treballador públic prevariqui, per començar, perquè són informes tècnics, però bé.
Però, a part d'això, és que els formularis existeixen, estan al web. Ara s'ha ficat al web específica
de renda de garantia, però que més enllà d'això, pel perfil dels usuaris, els usuaris a on demanen
això, si ho demanen, és com fan la visita al SOC, perquè és un perfil d'usuaris que no utilitzen els
webs, però bé, no passa res, tot sigui per tirar.
Destinar els recursos tècnics
Alcalde: Perdó, senyor El Homrani, tenia tres minuts, en porta 8, administro el temps amb
generositat, però sí que m'agradaria que anés acabant. Gràcies.
Senyor El Homrani: Vaig acabant.
Constituir de forma immediata les taules territorials, no es poden fer, és que es pot fer fins que no
hi hagi Govern. I podrem discutir per què no hi ha Govern, i qui són els motius de que no hi hagi
un Govern, però no hi ha Govern. I no hi ha Govern per una aplicació d’un 155, el decret
regulador, el mateix.
Saben què, al final el que em fa basarda és que acabin parlant, acabin utilitzant un tema que crec
que és molt important, que crec que ens entendrem, que vostès, diria que no han demanat cap
reunió institucional amb la Direcció, per poder veure si algun problema a Granollers, no ho han fet,
la coordinació amb els coordinadors del servei bàsic. L'Ajuntament de l'Hospitalet ho ha fet.
Ho sento, em sap greu i ho sento, em sap greu i, especialment, vostès que tenen l'experiència de
gestió. No hi ha ningú més aquí que la tingui més que vostès.
Em sap molt de greu, votarem en contra, i tant que votarem en contra, perquè és politiqueria, i és
politiqueria en moments i en persones que crec que no val la pena.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PdeCAT, el senyor Sastre:
Senyor Sastre: Molt breument.
Aquesta és una llei que es va aprovar com ha explicat el senyor El Homrani, la passada legislatura
al Parlament de Catalunya. En aquest cas, el senyor El Homrani era diputat de Junts pel Sí, que
era la força política, la coalició política que representava també en aquest grup en el seu moment
i, per tant, en aquest sentit, malgrat que va ser una iniciativa molt potent, no exempta d'una certa
controvèrsia perquè quan es fa un pas d'aquest tipus sempre hi ha coses que es poden no
veure’s clares.
El senyor Navarro deia que tenia una música, no sé si han estat aquestes les paraules, eh, liberal.
En tot cas, el senyor Navarro hagués pogut venir a explicar, alguns sectors del meu partit que no
ho veiem clar i els hi hagués pogut dir que és una mesura liberal; però en tot cas, jo no aniré més
enllà de les paraules del senyor El Homrani, ell era diputat de la força política que ens
representava al Parlament de Catalunya, ell era Ponent d'aquesta llei, per tant, que ell coneix amb
més detall tot plegat i, per tant, simplement subscrivim els arguments que ha donat ell mateix.
Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades del grup socialista té la paraula:
Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Nosaltres hem presentat aquesta Moció per a la seva aprovació
perquè entenem que la llei, que com ja s'ha recordat era una llei que sortia d'una Iniciativa
Legislativa Popular i, que dit de pas, va costar temps i esforços per part dels promotors i d'algun
grups parlamentaris perquè tirés endavant.
Un té la consciència de que al final es va aprovar per unanimitat, però que el Govern hi va arribar
arrossegant una mica els peus en aquesta llei perquè hi havia dificultats per part de qui l'havia de
sotmetre a la consideració del Plenari per portar-la al Plenari. Al final va arribar, probablement,

perquè érem al final de la legislatura i, ho deixo aquí entre cometes, sinó, probablement, avui
encara estaríem discutint els termes, n'estic convençut, d'aquesta llei.
És una llei important que desenvolupa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per tal de garantir uns
mínims vitals, ciutadans i ciutadanes del nostre país que es troben en situació de pobresa, amb
l'objectiu de promoure la seva autonomia i la seva participació activa en la societat. Jo crec que
aquests principis podem estar-hi d'acord.
Què passa? Doncs, que el desagradable, és veure com, des del meu punt de vista, com es
menysté més de cinquanta entitats del tercer sector social, que denuncien l'incompliment dels
terminis d'aplicació d'aquesta llei. Que es menysté la pròpia Comissió promotora d'aquesta
iniciativa legislativa Popular que, avui casualment, no perquè nosaltres defenséssim això aquí
avui, eh, s'han trobat a les portes del Parlament de Catalunya per denunciar aquest incompliment
per part del Govern de la Generalitat, que és cert que no té consellers, però que sí que té secretari
general, sí que té tota l'estructura directiva del que seria els segons nivells de l'administració.
La Conselleria avui ha dit que no era cert les dades que alguns grups parlamentaris dèiem,
respecte a les sol·licituds que estan en el núvol, que no és cert les dades que dóna la Comissió
Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular d'aquestes cinquanta entitats del tercer sector social
que parlen del voltant d'unes 40000 persones sol·licitants que no saben què passa amb el seu
expedient. La Conselleria ho ha reduït avui a prop d'uns 20000; però no ho sabem, no ho sabem
perquè hi ha, allò, s'ha apagat informativament les dades, és a dir, la llei de la transparència que
vam aprovar en el Parlament de Catalunya, que serveix per totes les administracions, també pels
ajuntaments, resulta que per aquesta llei i per les persones que han sol·licitat, no funciona, perquè
ningú coneix les dades perquè no s'ha volgut donar aquestes dades a l'opinió pública, les entitats
promotores i als grups parlamentaris.
Miri el dels grups parlamentaris ho entenc, perquè ara estan aquí en la discussió de si la
informació sol·licitada la de firmar algú secretari general del Govern de la Generalitat o algú de
Madrid, però bé, a les entitats promotores, aquesta dada se'ls hi hauria d'explicar, justament
perquè aquesta llei introdueix una novetat, que és el silenci positiu a favor de l'administrat, a favor
del sol·licitant. I vostès saben i vostè sap que s'estan denegant alguns expedients amb arguments
injustos i algunes vegades inexistents. Dient només no, i davant d'un no, com que no se sap per
què s'ha denegat aquesta petició, aquella persona que ha demanat, que ha sol·licitat la renda
garantida no pot impugnar perquè no sap com defensar la seva posició perquè no se li ha explicat
perquè se li ha denegat aquesta renda.
Des del món local, des dels ajuntaments, ja vam advertir que volíem conèixer les entitats
municipalistes, així ho vam manifestar, que volíem conèixer en què es pensava dotar aquesta llei,
és a dir, perquè la llei pogués ser efectiva. Quan personal, quins recursos de tipus informàtics per
agilitar tots els procediments.
Avui vostè ens ha donat una dada que la recollirem a l'acta, la comprovaré perquè fins ara tampoc
s'havia facilitat altres nivells aquesta dada i s'havia sol·licitat, diguem que ho comprovaré.
Què més volia dir-li respecte a aquest tema. No és veritat que l'aplicació de l'article 155 sigui un
impediment per l'aplicació d'aquesta Llei. El propi Director general responsable de tirar endavant i
de gestionar aquesta llei a les entitats del tercer sector social, a la pròpia Comissió promotora de
la renda garantida els hi va manifestar que era un problema de mala gestió. Suposo que no
s'havia calculat «l'avalanxa» de persones que ho sol·licitarien, de mala gestió de la previsió de
recursos humans i informàtics de la Conselleria, res a veure amb el 155, això ha estat reconegut
pels propis membres de la Conselleria de treball.
I el tema del reglament, home, a aquestes alçades se'ns vingui a dir i argumentar que aquesta llei
no es pot tirar endavant perquè no hi ha un reglament, home, els hi voldria recordar que, quan els
hi ha convingut, i en aquest mateix Ple ho hem escoltat, no fa falta anar-se'n més lluny, el
reglament no era cap impediment. Se'n recorden de la llei 24/2015? La llei 24/2015 és la llei, que
hi ha una part que segueix vigent, que és la de la pobresa energètica, que és una llei que es va
aprovar al juliol del dos mil quinze i, que casualment, alguns hem reclamat que hi hagués
reglament justament per evitar alguns dels problemes que ens hem trobat, és una llei que no té
reglament i han passat ja dos anys i mig, quasi tres i s'ha anat aplicant.
Alcalde: Hauria d'anar acabant.
Senyor Terrades: Acabo alcalde. Per tant, en aquesta llei que és una llei també important per
evitar la situació de pobresa de molts ciutadans del nostre país, es podria tirar endavant, es podria
anar aplicant sense reglament.

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la segona Moció.
11.2 Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP en defensa del
dret a la protesta política, de la llibertat d'expressió i de manifestació
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria simple, amb els vots
favorables dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates i d’ ERC-AG-AM i de la CpG-CUP-PA;
els vots en contra del Grup Municipal de Ciutadans i l’abstenció del Grup Municipal del PSC-CP

Fets:
Els darrers anys les mobilitzacions del moviment independentista a Catalunya han estat massives,
constants i exemplars. La noviolència ha estat un denominador comú i un principi bàsic en les
protestes socials en forma de manifestacions, comunicats, vagues, aturades, talls de carreteres,
concerts, concentracions... en favor del dret a decidir i de les llibertats democràtiques, contra la
repressió i la violència policial, i en defensa dels Drets Humans fonamentals.
Els Drets Humans, són aquells drets inherents a l'ésser humà per l'únic motiu de ser persona. Els
Drets Humans són inalienables, irrenunciables i imprescriptibles i per aquest motiu els estats estan
obligats i són responsables de garantir-los. El dret a la protesta és un dret humà fonamental, un
dret bàsic en qualsevol estat democràtic.
D'acord amb la Declaració Universal de Drets Humans, adoptada i proclamada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides, de 10 de desembre de 1948 «tota persona té dret a la llibertat
d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el
de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà» (article 19) i «tota
persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques» (article 20).
L’informe d’Amnistia Internacional publicat el 2014: Espanya, el dret a protestar amenaçat,
alertava de l’augment de la repressió. L’informe recomanava a les autoritats espanyoles “revisar la
legislació, les polítiques i les pràctiques relatives a les reunions públiques i les manifestacions, per
tal de garantir i facilitar l'exercici efectiu del dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica,
conforme a les obligacions internacionals contretes per Espanya en matèria de Drets Humans”.
Per contra l'any 2015 l'estat espanyol enduria el Dret Penal amb la reforma del Codi Penal LO
1/2015, a la que hi afegia una nova Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana LO 4/2015,
coneguda popularment amb el nom de Llei mordassa.
El gener de 2015, 70 catedràtics de Dret Penal de diverses universitats de l'estat espanyol
subscrivien un manifest en el que ja alertaven de la involució democràtica de l'Estat, afirmant que
«ens trobem davant un veritable estat de necessitat política provocat per la deslleialtat
democràtica de l'actual Govern, qui mitjançant les denunciades iniciatives legislatives està
elaborant una ordit jurídica extraordinàriament allunyada d'un sistema democràtic atent a les
llibertats i drets fonamentals, i molt més propera a un sistema autoritari que francament crèiem ja
oblidat.»
En aquesta mateixa línia el «Grupo de Estudios de Política Criminal», integrat per bona part de la
doctrina penalista espanyola i per magistrats i jutges, subscrivia el manifest «No hay derecho. Por
un Código penal de todos», en el que criticava durament la reforma en afirmar que «criminalitza la
protesta ciutadana amb la finalitat de dissuadir als molts col·lectius de ciutadans indignats
d’expressar públicament la seva rebel·lió contra una política que destrueix els ciments de l’Estat
del benestar».
En aquesta mateixa direcció el febrer de 2015 un grup de Relators Especials de les Nacions
Unides indicaven la seva preocupació pel fet que «les propostes de reforma puguin ser una

resposta del Govern i del poder legislatiu a les nombroses manifestacions que en els últims anys
s’han portat a terme a Espanya»; assenyalant, entre altres coses, els riscs que ambdues reformes
(Codi Penal i Llei Orgànica per la protecció de la seguretat ciutadana) suposen pels drets de
reunió i manifestació pacífica, associació, opinió i expressió, i que representen una amenaça als
«drets i llibertats fonamentals dels individus».
En els darrers temps hem vist com les amenaces d'involució democràtica que havien estat
denunciades reiteradament tant per institucions internacionals de defensa i protecció dels Drets
Humans, com per reconeguts especialistes en Dret Penal es feien realitat. L'Estat espanyol, en
totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització de la protesta política, amb
especial duresa contra el moviment independentista, inventant i difonent un relat que pretén
justificar una repressió totalment desproporcionada.
El passat 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez per manifestar-se pacíficament,
en protesta per l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia. Des d'aleshores fa 6
mesos que són reclosos a presó acusats de sedició i rebel·lió. Com ells diverses representants de
la sobirania popular al Parlament de Catalunya estan empresonades o a l'exili per qüestions
estrictament polítiques.
Com a mostres a la criminalització de la llibertat d'expressió els darrers temps destaquen les
condemnes a Pablo Rivadulla, conegut amb el nom artístic de Pablo Hasél i Josep Miquel Arenas
Beltran, conegut com a Valtònyc, dos rapers que sumen junts penes de presó de vuit anys i sis
mesos per «enaltiment del terrorisme» i «injúries a la corona». En relació amb aquestes
condemnes, cal recordar que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha indicat en diverses
sentències que atorgar una protecció especial a determinats càrrecs institucionals (com seria el
cas del Monarca) és contrari a la llibertat d’expressió i al pluralisme polític.
Tot just fa unes setmanes, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va obrir diligències contra els
Comitès de Defensa de la República, i el 10 d'abril va ordenar la detenció de dues persones sota
l'acusació de terrorisme i rebel·lió. El mateix dia de la detenció, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó,
va afirmar rotundament que l'acusació de rebel·lió i terrorisme a les accions dels CDR és
«manifestament desproporcionada» i «contrària al principi de legalitat», suggerint que l’objectiu és
«criminalitzar» la protesta i provocar un efecte «dissuasiu» de cara a futures mobilitzacions.
Juntament amb aquestes decisions, ens trobem amb la presentació de denúncies per delictes
d’incitació a l’odi contra els cossos de seguretat, en casos relacionats amb l’1 d’octubre, o per part
d’un regidor de Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Salt contra tres membres d’un
col·lectiu de denúncia de la xenofòbia anomenat Espai Antiracista. L’ús dels delictes d’incitació a
l’odi ha d’entendre’s únicament com a eina per a la protecció de grups en posició d’especial
vulnerabilitat, i evidentment aquest no és el cas.
En la conjuntura actual, el passat divendres 6 d'abril, el relator especial per a la Llibertat
d'Expressió i Opinió de l'Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides, David Kaye, va
emetre un comunicat oficial on fent referència directa a l'estat espanyol afirmava que «la llibertat
d'expressió és la pedra angular de tota societat lliure i democràtica» i en conseqüència es
mostrava preocupat perquè «les acusacions de rebel·lió per actes que no impliquen violència ni
incitació a la mateixa puguin interferir amb els drets de la societat a protestar i manifestar-se.»
En front d'aquesta situació de continua retallada de drets i llibertats. En un moment en que estem
veient com rapers, càrrecs electes i representants d'organitzacions polítiques, socials i sindicals,
activistes i estudiants són denunciades, perseguides, multades i empresonades, entenem que no
podem restar passives davant aquest atac a les llibertats més fonamentals.

Davant l'atac als Drets Humans Fonamentals que implica l'ús del Dret Penal com a mecanisme
per limitar l’abast del dret a la protesta política a través de l'exercici de la llibertat d’expressió i de
manifestació volem proposar al Ple de l'Ajuntament de Granollers els següents:

ACORDS:
1.- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat i denunciar la criminalització de la
protesta social, la repressió i la violència institucional.
2.- Defensar públicament la llibertat d'expressió, de manifestació i de protesta política com un dels
pilars centrals de qualsevol societat democràtica.
3.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Granollers en col·laborar en la defensa de les
granollerines i granollerins que vegin vulnerats els seus drets polítics.
4.- Donar suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics i veïns i veïnes en general que
s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.
5. Solidaritzar-se amb els rapers Valtònyc i Pablo Hasél, així com amb qualsevol artista que pateixi
persecució per les seves obres de creació.
6.- Solidaritzar-se amb tot moviment social, organització o entitat que per dur a terme accions
col·lectives de protesta, desenvolupant el seu repertori d'actuacions seguint els principis de la
noviolència, es vegi sotmesa a la criminalització i repressió de l'Estat.
7.- Reclamar la llibertat immediata de totes les preses i presos polítics catalans i el dret al retorn
amb garanties de totes les exiliades i exiliats.
8.- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a la derogació de la Llei de Protecció de la
Seguretat Ciutadana i a impulsar els canvis legislatius necessaris per a l'adequació del Codi Penal
a les obligacions internacionals contretes per l'Estat en matèria de Drets Humans i a les
recomanacions de les institucions internacionals de Drets i Humans per tal de garantir el ple
exercici de la llibertat d’expressió i de manifestació.
9.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la
Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium
Cultural, a Amnistia Internacional i a l'Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides.
Alcalde: Moltes gràcies. Algú vol intervenir?
Senyora Oliver: Hola, bon vespre a tothom.
Començo amb unes paraules d'Eduardo Galeano que deia: si Alicia renaciera en nuestros días no
necesitaría atravesar ningún espejo, le bastaría asomarse a la ventana, el fin del milenio, el
mundo al revés está a la vista, es el mundo tal cual es, con la izquierda, la derecha, el ombligo en
la espalda y la cabeza en los pies.
Estem parlant d'ara que fer un referèndum, fer twuits republicans, aixecar barreres als peatges
d'autopistes amortitzades mil vegades, cantar un rap antifeixista són signes de terrorisme i, en tot
cas, la venda d'armes a l'Aràbia Saudita, tenir una monarquia hereva del franquisme, desnonar a
qui no pot pagar lloguers prohibitius o empresonar polítics que anhelen pacíficament la llibertat del
seu poble, estem parlant de democràcia, per tant, definitivament, com deia Eduardo Galeano:
vivimos con las patas arriba.
Vivim en un món al revés que premia a l'inrevés, és a dir, menysté l'honestedat, castiga el treball,
recompensa la manca d'escrúpols i alimenta el canibalisme. La injustícia, diuen, és la llei natural. I
és precisament per aquest motiu, que tant Amnistia internacional, setanta catedràtics i
catedràtiques de dret penal de l'estat espanyol, el grupo de estudios de política criminal, que
aglutina bona part de penalistes, magistrats i jutges també de l'estat espanyol, un grup de relators
de Nacions Unides, tots ells i totes elles coincideixen en una cosa, i és denunciar aquesta brutal
involució democràtica i la criminalització de la protesta a l'estat espanyol i reclamen, a més a més,
revisar la legislació, les polítiques i les pràctiques, efectivament, relatives a les reunions públiques
i a les manifestacions per tal de què, per tal de garantir i per tal de facilitar l'exercici efectiu del dret
a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica.

Un dels darrers exemples que no he comentat al principi el tenim tots en ment, que era aquell
ridícul estrepitós fet a Madrid, a la final de la Copa del rei quan, efectivament, es va intentar
incautar, doncs, samarretes es va intentar i es va incautar samarretes, bufandes i tot allò que
suspeses de color groc.
Per aquest motiu, efectivament, ens hem vist obligades i, per tant, demanàvem el conjunt de
forces polítiques del consistori, també a l'Ajuntament de Granollers, una fermesa absoluta fer
pinya, en definitiva, per defensar el que considerem que és just i legítim com és la llibertat
d'expressió, de manifestació, de protesta i, sobretot, efectivament, associat a aquesta defensa, la
solidaritat amb les persones encausades i represaliades.
Ens n'alegrem, efectivament, que aquesta Moció hagi prosperat i sí que és veritat que no podem
no dir-ho, ens lamentem també d'aquesta tebiesa i la poca convicció amb aquesta abstenció del
PSC; però qualsevol cas, felicitats perquè ha estat aprovada. Gràcies.
Alcalde. Ciutadans vol intervenir? no? Per part d'Esquerra Republicana, el senyor El Homrani té la
paraula:
Senyor El Homrani: I seré bastant breu en aquesta, ja sé que m'he passat.
Alcalde: Ja veu que ho administro. Aquest Ple no ha estat llarg en intervencions, per tant, em
sembla que podíem allargar-ho una mica. En tot cas, té la paraula:
Senyor El Homrani: Aquest cap de setmana hem vist ja la hipèrbole, l‘esperpent, prohibir un color,
treure bufandes, treure samarretes. A això estem arribant, millor únicament crec que n'hem parlat
diverses vegades en aquest consistori, crec que tots i totes coneixen la meva opinió i com
construeixo la meva opinió al respecte del que passa, però sí que volia compartir una cosa amb
vostès, perquè m'ha preocupat molt.
M' explicaven, gent, gent que no viu a Catalunya, que no és independentista, que no s'atreveix a
dir que no està d'acord amb el que va passar el dissabte, perquè salten contra ells, per traïdors.
Que dir, gent que no és independentista, gens independentista, gent que no viu a Catalunya, a
l'estat espanyol no poden dir que no estan d'acord amb el que va passar el dissabte, perquè salten
contra elles, perquè són els traïdors.
Em permet continuar? Perquè són els traïdors; i això és el que estem aconseguint, estem
aconseguint, ara mateix, un país, viure en un estat on treure samarretes grogues i bufandes es viu
amb normalitat.
I tenim un problema, i tenim un problema tots plegats perquè crec que estem arribant a uns punts
d'Inquisició, d'Inquisició, és lluita contra la dissidència i arribarà qui arribarà. Aquí ho hem viscut en
primera mà, ens podem haver equivocat, però ho hem viscut en primera mà. Els veïns de Múrcia
també ho viuen per anar contra l'AVE i anirem més enllà, fins i tot el Montoro ens ha acusat d'alta
traïció, per discutir. És el que s'està generant i cada cop anirà a més. Reflexionem.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, el senyor Sastre té la paraula:
Senyor Sastre: Molt breument. Per no repetir arguments, perquè hem votat favorablement en
aquesta Moció, igual que els dos grups que ens han precedit.
Com que és una Moció que al final el que vol protegir és la llibertat d'expressió, sortiré una mica
del guió i convidaré a tothom, aquest divendres a l'acte que es produeix a la plaça Maluquer i
Salvador, al voltant de la llibertat d'expressió en diferents intervencions polítiques i, per tant, és a
dir, no només defensem políticament en aquest Ple la llibertat d'expressió sinó que tothom qui
vulgui participar a l'entorn del debat sobre aquesta llibertat d'expressió està convidat, al divendres
vint-i-set d'abril a partir de las cinc de la tarda a la plaça Maluquer i Salvador.
Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades en nom del grup socialista té la paraula:
Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Nosaltres ens hem abstingut en aquesta la Moció.
El nostre vot condicionava l'aprovació o no d'aquesta, la mateixa i, per tant amb la abstenció hem
deixat que prosperés perquè la majoria de punts o pràcticament a tots els punts, segurament,
nosaltres l'haguéssim redactat d'una manera diferent, però hi estem d'acord, és a dir, és molt difícil

oposar-se a la llibertat d'expressió, de manifestació, fins i tot de protesta política, perquè és veritat,
són els pilars fonamentals d'una societat democràtica, encara que actua amb algunes de les
manifestacions que es puguin produir, divergeixis. De fet, un que ja està tan acostumat a que li
diguin "botifler", eh, doncs miri, deixaré que em diguin "botifler" els de l'altre costat; el que va
passar dissabte passat "al Metropolitano" requisant samarretes grogues, una tonteria, la tonteria
que demostra algunes altres coses. Igual que, segurament, quan algú es manifesta amb altres
posicions que en alguns grups o en alguna part de la societat molt important a Catalunya no li
sona bé, doncs també reps pertot arreu, bé, però això és la llibertat d'expressió, això és, la llibertat
d'expressió.
Mirin, nosaltres també, i no reiteraré la posició del grup municipal socialista a Granollers, perquè
és prou coneguda i, per tant, els hi estalviaré. Ja estem acostumats que a cada Ple hem de passar
la prova del cotó, sembla que fins al mes de maig de l'any que ve, queden deu mesos, deu plens,
alcalde?
Alcalde: Onze.
Senyor Terrades: Ja sabem que cada Ple hauran de passar la prova del cotó, no es preocupin,
seguirem defensant la nostra posició que, entenem que, a més a més, és compresa per molts,
moltíssims ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.
Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent Moció i, si no m'equivoco, senyora secretària,
darrera? Potser?
La secretària general respon afirmativament.

11.3 Moció per presenta Marea pensionista de Granollers, amb el suport dels grups
municipals de la Crida per Granollers CUP, Esquerra Republicana Acció Granollers i Partit
Socialista, per instar el Govern municipal de l’Ajuntament de Granollers a què es dirigeixi al
Govern Espanyol i als grups Parlamentaris Europeus de la Comissió Europea perquè
rebutgi la creació d’un producte paneuropeu de pensions individuals ( PEPP) proposada
per la Comissió Europea.
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta, amb els vots
favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, d’ ERC-AG-AM i de la CpG-CUP-PA; i les
abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates i Ciutadans.
Exposició de motius:
Al juny de 2017 la Comissió Europea (CE) va trametre al Parlament Europeu (PE) una Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell d’un producte paneuropeu de pensions
individuals (PEPP). De la proposta es dedueix que:
1.- El PEPP té com a primer objectiu la creació d’un mercat de capitals europeu dins el «Pla
d’acció de la Comissió per a la creació d’un mercat de capitals europeu de 2015». La proposta de
la CE afirma que «un mercat de pensions europeu de «tercer pilar» més gran impulsaria també
l’aportació de fons d’inversors institucionals». El PEPP no és, per tant, un instrument de protecció
social, sinó un mecanisme d’acumulació de capitals.
2.- CE renúncia a l’objectiu que les pensions públiques siguin suficients, «l’Informe sobre
l’adequació de les pensions de 2015 va concloure que l’augment dels estalvis
addicionals...destinats a la jubilació podria ... mitigar les repercussions d’unes pensions més
baixes dels règims públics en alguns Estats membres... les pensions complementàries podrien

tenir un paper clau en els ingressos per jubilació, en particular quan les pensions públiques
puguin ser inadequades».
3.-Per promoure la subscripció del PEPP la CE exigeix que s’estableixin als Estats membres
desgravacions fiscals, «Per tal d’animar els Estats membres a concedir una desgravació fiscal als
PEPP, la Comissió ha adoptat, juntament amb la present proposta, una Recomanació sobre el
tractament fiscal dels productes de pensions individuals, inclòs el producte paneuropeu de
pensions individuals». Les desgravacions fiscals per les aportacions als plans de pensions
individuals són molt regressives. Les treballadores i treballadors de salaris baixos no poden
destinar cap quantitat a plans de pensions i, per tant, no desgraven. Són els perceptors d’alts
salaris i rendes del capital els que poden fer grans aportacions i desgravar.
4.- El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital financer. El valor de mercat de
les pensions individuals és de 0,7 bilions d’euros. La CE calcula que , sense la introducció del
PEPP, augmentarà fins a 1,4 bilions el 2030 i, d’ introduir-se el PEPP, fins a 2,1 bilions. El seu
principal objectiu no és garantir unes pensions dignes per a les treballadores i treballadors en
l’edat de la jubilació, sinó com la Proposta repeteix una i altra vegada, «Obtenir més capital i
canalitzar-lo cap a inversions europees a llarg termini en l’economia real». No obstant això, hauria
de ser el sector públic, a través d’un pressupost europeu molt més gran que l’actual, el
responsable de decidir i executar les inversions necessàries per a l’economia i la societat
europees, per exemple, per a la transició a un sistema energètic descarbonitzat.
5.- La Comissió Europea (CE) emmarca el PEPP en la promoció de la innovació financera,
«promoure un entorn que estimuli la innovació en el sector de productes financers ... la qual cosa
pot contribuir al seu torn a la prestació de pensions adequades, segures i sostenibles». Hem de
recordar que la innovació financera va estar en l’origen de la crisi financera que va explotar amb
violència el 2007 provocant en les economies dels països capitalistes desenvolupats la major crisi
econòmica i social des de la Segona Guerra Mundial. A més la innovació financera no garantirà
pensions segures, sinó que contribuirà a l’acumulació de capitals a la recerca de valoració i de la
inestabilitat financera que es va desencadenar a partir dels processos de financiarització de
l’economia capitalista mundial. El despropòsit i la irresponsabilitat arriba al màxim quan la CE
suggereix la inversió en «instruments derivats» d’altíssim risc i que contribueixen a incrementar de
manera exponencial la probabilitat i gravetat de les crisis financeres.
6.- La CE explica que el PEPP permetrà «garantir que els consumidors siguin plenament
conscients dels elements clau del producte». La rendibilitat, o la manca de rendibilitat, dels
productes financers és essencialment incerta. Cal recordar que en l’origen de la crisi de 2007 hi ha
la creació i venda de productes financers complexos construïts sobre hipoteques subprime. Les
tres grans agències de qualificació, Standard & Poor’s, Moody i Fitch, els havien adjudicat a
aquests productes la qualificació d’AAA, màxima solvència, setmanes abans que el seu valor es
reduís a 0. Alan Greenspan, president llavors de la Reserva Federal i màxim guru de les fiances
mundials, va reconèixer «encara que era conscient que moltes d’aquestes pràctiques estaven
tenint lloc, no tenia ni idea del significatives que havien arribat a ser fins massa tard» Amb aquests
antecedents pretendre que les treballadores i treballadors» siguin plenament conscients dels
elements clau del producte «i dels riscos que corren només pot ser incompetència o cinisme.

7.- La CE enumera els promotors del PEPP, «bancs, companyies d’assegurances, gestors
d’actius, fons de pensions d’ocupació, empreses d’inversió». D’aprovar pel PE el PEPP, es
produirà un desviament de possibles cotitzacions socials que podrien augmentar els ingressos
dels sistemes públics de pensions a empreses privades que obtindran importants beneficis.

Acords:
Per tot això volem sol·licitar a la Corporació Municipal d’aquest Ajuntament que:
- Acordi dirigir-se a la Comissió Europea perquè retirin la proposta del PEPP
- Acordi dirigir-se al Govern espanyol perquè proposi i doni suport a la retirada d’aquesta proposta
en el Consell d’Europa
- Acordi dirigir-se als grups Parlamentaris perquè rebutgin aquesta proposta de regulació quan
surti a debat.
- Acordi dirigir-se al Govern espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea per
demanar-li que estudiï les mesures necessàries perquè els sistemes públics de pensions
garanteixin unes pensions dignes i suficients.
- Acordi dirigir-se al Govern espanyol i als grups parlamentaris de la Comissió Europea perquè
promogui l’eliminació de les desgravacions fiscals de les aportacions als fons de pensions privats.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també ha demanat intervenció de defensa, exposició de vot:
Senyor Navarro: Sí, aquí hi ha els companys de Marea Pensionista. En tot cas, ells podran
aportar, donat que són els que van presentar la Moció.
Sí que volíem fer una justificació, doncs, el per què nosaltres estem d'acord amb tot això, perquè,
de fet, aquesta Moció intervé posar sobre la taula aquest tema tan greu que va començar amb el
pacte de Toledo que es va fer a l'any 1995 al Congrés dels diputats i que va suposar l'inici del
desmantellament del sistema de pensions.
Un sistema que ha estat tocat per moltes modificacions, però què té alguns elements, jo, la veritat
és que no sóc un especialista en això i, quan ens hem anat informant et trobes amb coses que
veus que bé, que s'han d'explicar a la ciutadania i que les hem de compartir, perquè de fet, aquí
ens juguem moltes coses.
Bé, de fet, a partir del pacte de Toledo, els salaris més alts no cotitzen a la seguretat social per
sobre de la quantitat màxima, i això és el que anomenem el topall. Vol dir que, aquest any, per
exemple, la base mínima és de 825 euros, em poden corregir els companys pensionistes, que ells
ho tenen molt més per la mà, però em sembla que la base mínima és aquesta per una jornada
complerta. La màxima se situa en 3.751 euros, vol dir que, algú que cobri 4.000 euros al mes no
cotitzarà a partir del 3.751 i així successivament.
Per tant, les cotitzacions ja tenen aquest element que ens sembla que fa doncs que la Caixa no
estigui recaptant prou per fer front a aquest tema i més si afegim elements importants com són el
de la piràmide demogràfica o la crisi del treball i la precarietat que fan que les cotitzacions sigui
molt baixes i, per tant, les aportacions, doncs, no estan pujant tot el que caldria.
Volem també recordar:
Pactes com el d'Aznar a l'any 96 amb els seus sindicats de classe, Comissions i UGT, al pacte de
les pensions que anomenem, que ratifica el pacte de Toledo.
La creació del fons de reserva de la Seguretat Social, que ha desaparegut; bé, hi havia una caixa
que va créixer em sembla que va créixer, em sembla que és fins el 66.000, més de 66.000 milions
i, que pràcticament, ha desaparegut.
Les reformes del PSOE, del PP allargant l'any de jubilació; la necessitat de cotitzar, almenys 37
anys, etcètera, etcètera.
De fet, el PP i Ciutadans van impedir que el 2017 les pensions pugessin un 1’2, i ara ens trobem
amb la misèria amb la que ens trobem; però és que a part, sembla ser que aquesta Comissió
Europea ultraliberal, que només aplica restriccions a les persones refugiades i, que en canvi,
doncs, permet la llibertat de mercat, perjudicant els ciutadans i les ciutadanes, pretén promoure a
través d'incentius fiscals els plans privats de pensions.
Bé, per nosaltres és molt important que es faci tot un front de lluita per defensar les pensions
públiques per defensar que cal acabar amb aquestes polítiques d'aquesta Unió Europea. Que cal
acabar també amb el topall de cotització. Que cal acabar amb el finançament per part

d'administracions públiques, com aquest Ajuntament, dels plans de pensions privats. Que cal
retornar a l'edat de jubilació de 65 anys. Que cal enfortir el sistema de pensions a partir de
pujades, si és necessari d'impostos, per tal de contribuir amb els impostos de tots i totes, doncs el
finançament d'aquestes pensions, perquè aquí estem garantint la dignitat de les persones grans,
que esperem que algun dia nosaltres també ho siguem i, per tant, tots i totes hem de poder gaudir
d'aquest dret que és fonamental.
És, per tant, i prioritari, defensar i enfortir el sistema públic de pensions.
Creiem molt important la feina que està fent en aquests moments la Marea Pensionista, ja saben
els companys i companyes que tenen tot el nostre suport i, creiem que aquest finançament públic
l'hem de defensar amb valentia i apostant clarament per un sistema públic i, això passa, com amb
molts altres temes, per deixar de banda tots aquells temes de pensions privades que tant els hi
agraden en aquests sectors neoliberals. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. No sé si Ciutadans vol intervenir? no? Per part d'Esquerra alguna
intervenció? no? Per part del PDeCAT?
Senyor Sastre: Molt breument. Nosaltres ens hem abstingut en aquesta Moció. Com bé deia el
senyor Navarro de la CUP, jo crec que tenim un defecte i és que no tenim un coneixement profund
de tots els temes.
Aquí estem parlant, jo, sí que m'agradaria separar la intervenció que ha fet la CUP. Parlava,
doncs, d'enfortir, reforçar el sistema públic de pensions. Nosaltres estem per descomptat per això.
El que passa que aquí estem parlant d'un altre tipus de producte, en aquest cas, es parla d’un
producte de plans de pensions a nivell europeu. En aquest sentit a mi m'és molt difícil expressar
una opinió o valorar un producte que encara ni existeix i que només està en fase de
desenvolupament i, que per tant, doncs totes aquelles persones que estan, doncs, en aquest cas,
eurodiputats o que estan en debats d'abast europeu, doncs, ja s'encarregaran de formular el debat
en els seus detalls més bàsics; però en aquest sentit sí que nosaltres ens hem abstingut en
aquesta Moció, perquè sense expressar un posicionament definitiu sobre aquests plans
paneuropeus de pensions, es pot estar, alhora, es pot ser partidari d'enfortir el sistema públic de
pensions, que són, al nostre entendre, dues coses separades i, en tot cas, si aquesta és la
voluntat de cada persona individualment, de complementar-se.
Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades, pel grup socialista? no? No hi ha intervenció.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Alcalde: Per part del CUP, endavant:
Senyor Navarro: Bé, voldríem fer una pregunta, dues, vaja.
Aquesta és la segona setmana sense el soroll, aquests dies s'està commemorant, se celebra a
Catalunya per segon cop i promou iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació
acústica, com ara la sensibilització i l'educació ambiental, amb l'objectiu de donar visibilitat a les
eines de gestió i control, així com impulsar la col·laboració entre administracions per optimitzar
recursos, etcètera.
Voldríem saber, si des de l'Ajuntament de Granollers, jo m'he informat i, pel que he vist, no he
trobat, eh, si l'Ajuntament de Granollers participa en aquesta iniciativa? No sé a quin regidor li he
de preguntar.
Alcalde: Això, en tot cas li tocaria al regidor de Medi ambient. En tot cas, dir que en molts casos,
nosaltres no som partidaris de commemoracions i d'espais concrets, perquè som partidaris de
treballs constants i, cal recordar, i en tot cas, el regidor ho recordarà, si s'escau, que aquesta ciutat
ha aprovat uns plans i uns programes en matèria de soroll que són bastant exemplars i, que en tot
cas, fem el seguiment quotidià. No sé si el senyor Camps, contestat està. Si?

Senyor Navarro: Bé, aleshores, demà ens trobem que es presenta "Granollers també és més
motor". No els agraden les commemoracions, però entenc que demà fan una iniciativa que és
d'impuls del motor.
Per nosaltres, hi ha un element contradictori i, és que, durant una setmana que haurien de
reflexionar sobre els problemes del soroll que patim tots i totes i que s'han fet evidents en diferents
treballs que hem fet des d'aquest consistori que, durant aquesta setmana es faci la presentació del
"Granollers també és motor", doncs bé, no sabem a què respon. Voldríem saber si a l'impuls que
vostès estan donant el tema del motor, el donaran amb altres iniciatives com és la reducció del
soroll, perquè aquestes polítiques, nosaltres encara les estem esperant. Gràcies.
Alcalde: Bé, en tot cas, vostès esperen perquè volen esperar, perquè polítiques de lluita contra el
soroll han estat, hi ha hagut feina i una feina constant i permanent en aquest Ajuntament i, en tot
cas, també és coneguda la posició d'aquest consistori, que creu, creiem aquest grup municipal,
creu, aquest Govern creu, que la Fórmula 1 i el Mundial de motos seran elements positius pel
nostre territori. Estem treballant, hem treballat perquè estiguin situats a l'agenda del Circuit de
velocitat perquè aporten una riquesa important en aquest entorn i creiem que seria i, per això
creiem, que val la pena que Granollers estigui posicionat també a favor de què és faci el Mundial,
els mundials del nostre Circuit, seria una pèrdua important per molts treballadors i treballadores de
la nostra ciutat i la nostra comarca.
Alguna altra pregunta? No?
Per part de Ciutadans? No? Per Part d'Esquerra? Endavant:
Senyora Maynou: Volíem fer una pregunta en relació a una Moció que vam aprovar el vint-i-cinc
d'octubre del 2016.
La vam presentar des d'Esquerra-Acció Granollers i va ser aprovada.
Feia referència a l'índex de referència de préstecs hipotecaris a més de tres anys, l'IRPH, que és
un dels índexs, amb aquests índex han estat utilitzat per referenciar més d'un milió cinc-centes mil
hipoteques a l'Estat Espanyol.
En aquella Moció vam aprovar la part propositiva. El segon punt deia: Impulsar un compromís ètic
mitjançant document que reguli les relacions entre l'Ajuntament i les entitats financeres i, acabava
d'aquest punt dient: l'Ajuntament, preferentment, establirà relacions amb aquelles entitats que
subscriguin aquest compromís. Voldríem saber si aquest compromís s'està treballant, si s'està
redactant alguna cosa i, en tot cas, si no s'està fent, doncs, ens agradaria que es dugués a terme.
Gràcies.
Alcalde: En tot cas, jo ara no tinc informació sobre aquest tema, recavarem, i a la Comissió
Informativa li explicarem. Gràcies. Més preguntes?
Senyor El Homrani: Un parell de precs per al portaveu del grup municipal socialista.
Li agraeixo la referència a la Llei de Transferència, podria parlar de per què no existeixen les
preguntes de Govern i podria parlar també de qui ha d'autoritzar la resposta. Que ho decideix una
persona des de Madrid.
També li agraeixo que em recordi, perquè ho sé, que la reunió de les entitats davant del Parlament
avui, també li dono una pista, pensi quines no hi eren, ja està.
I l'últim, no fa falta que em recordi que el Ple queda registrat, en sóc molt, molt conscient i, fins i
tot, li diré una cosa, hi ha hagut alguna modificació, de persones que s'han mogut d'oficines
d'atenció al ciutadà a altres llocs per millorar la resposta i, quan m'ho van explicar, hi havia un
senyor diputat del seu grup parlamentari al meu costat, es a dir, aquesta informació també vostè la
té. Gràcies.
Alcalde: En tot cas, li recordo que no ha fet cap prec, no sé exactament quin és el prec. Ha estat,
més que tot, més que tot una intervenció de rèplica en l'anterior intervenció del senyor Terrades,
però, li recordo, estem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions.
No sé si el senyor Terrades, crec que té dret, en tot cas, a contestar els no precs que vostè ha fet.

Senyor El Homrani: Em permet. El prec era que la informació que es donés, fos concisa. I l'ultim
era molt clar, que no feia falta que em recordés que queda registrat el Ple.
Alcalde: En tot cas, aclarits els precs, el senyor Terrades, com que és al·ludit té dret a contestar
aquests precs. Gràcies.
Senyor Terrades: Gràcies alcalde.
Li demanaria al regidor que no es molesti tant, que no tinc la pell tan fina, com sembla que té. No
li respondré a les seves qüestions plantejades aquí perquè no és el lloc on s'han de plantejar. A
més a més, amb uns dels temes que li parla de la Llei de Transparència, no ho dic jo, eh, ho diuen
les entitats del tercer sector social que avui estaven al Parlament. Però no es preocupi, el dia tres
de maig totes les coses que ha dit aquí, allà on toca, que és la càmera parlamentària els hi
respondré, jo o algun company meu, no es preocupi, perquè aquest és un tema que es debatrà,
com vostè sap, el dia tres de maig en el Parlament de Catalunya.
Alcalde: Jo els agrairia, als senyors diputats que fessin de diputats al Parlament de Catalunya. En
alguns moments en aquest Plenari passa que, els terrenys es mouen, en tot cas demanaria que
fessin diputats a la cambra del Parlament, simplement, eh. A tothom els demanaria, a tothom, no
només al senyor Chakir, tots els diputats i diputades, bé de diputades no n’hi ha cap.
Per part del PDeCAT alguna pregunta? no?
En tot cas quedem 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-una hores
i trenta minuts i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.

