
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Dia  : 30 d'octubre de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Josep Mayoral i Antigas Alcalde/president
Alba Barnusell i Ortuño Tinenta d'alcalde
Jordi Terrades i Santacreu Tinent d'alcalde
Mònica Oliveres i Guixer Tinenta d'alcalde
Albert Camps i Giró Tinent d'alcalde
María Del Mar Sánchez Martínez Tinenta d'alcalde
Francesc Arolas Pou Tinent d'alcalde
Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde
Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde
Mireia López Ontiveros Tinenta d'alcalde
Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla Regidor
Gemma Giménez Torres Regidora
Edmundo Rodolfo Benza Alegria Regidor
Àlex Sastre Prieto Regidor
Josep Maria Noguera Amiel Regidor
Oriol Vila Castelló Regidor
Eugènia Llonch Bonamusa Regidora
Pep Mur i Planas Regidor
Núria Maynou Hernández Regidora
Pau Llobet i Roura Regidor
Enrique Meseguer Casas Regidor
Roberto Carmany Valls Regidor
Maria  Oliver Reche Regidora
Eduard Navarro Doménech Regidor
Catalina Victory Molne Secretària
Cristina Sancho Rey Interventora

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

José María Moya Losilla Regidor

Els senyors Oriol Vila i Eduard Navarro s’incorporen en el punt 6è de la sessió

Alcalde:Sí, molt bona tarda. Iniciarem la sessió, Ple d'octubre, ple ordinari i, en tot cas, iniciant la 
sessió, presentant a la nova interventora, Cristina Sancho, que està efectuant aquesta funció, de 
manera provisional; interventora i abans tresorera, en aquests moments, doncs, ella està fent 
aquesta funció i li agraïm que ens acompanyi i la feina que ja està fent. 
En tot cas, en primer lloc, el que pertoca és anunciar que el senyor Josep Moya no vindrà en el 
Plenari, per tant, excusar la seva presència. Sí que esperem que els regidors que falten es vagin 
incorporant durant el transcurs de la sessió. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 25 de setembrede 2018



L’Alcalde  pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de la sessió
ordinària de data 25 de setembre 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 NÚMEROS 4,12,18 I 25,  DE SETEMBRE DE
2018.

3. CONTROL  I  FISCALITZACIÓ  PEL  PLE  DE  LES  RESOLUCIONS  DE  L’ALCALDE
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4.
Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

 
Número Expedient: 42/2018/111

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 641.019,71 €, al qual se li
ha assignat el codi d'expedient MC AJT 38/2018.

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'interventora 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  38/2018  de  modificació  del  Pressupost  de
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 641.019,71 €, amb el detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA 2018 J2230/92020/62602 INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS 5.929,00 €

ALTA 2018 J4202/34200/62209 PISTES POLIVALENTS AL PAVELLO CAN BASSA 557.090,71 €

ALTA 2018 J5100/23100/62304 INVERSIONS À.ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR 60.000,00 €

ALTA 2018 J5221/13210/22104 VESTUARI PROTECCIO CIUTADANA 18.000,00 €

   TOTAL DESPESA 641.019,71 €

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
BAIXA 2018 J2100/92901/50100 FONS DE CONTINGENCIA VOLUNTARI 78.000,00 €

BAIXA 2018 J3210/34200/62703 CAMP DE FUTBOL DE PALOU 402.000,00 €



BAIXA 2018 J3210/92041/62220 ADEQUACIÓ DE L'ESPAI MOTOR 155.090,71 €

BAIXA 2018 J4100/32001/62711 INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 5.929,00 €

   TOTAL FINANÇAMENT 641.019,71 €

Segon.- Exposar al públic 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. Aquesta és una qüestió que no hi haurà intervencions. S'ha anunciat que 
és prou conegut, però sí que s'ha demanat votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els  13 vots favorables del Grup Municipal del PSC-CP i les 9 
abstencions del Grup Municipal del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S i de  la CpG-
CUP-PA 

Alcalde: Passem al punt número cinc. Senyora secretària:

5 
Aprovar  inicialment la modificació del  pressupost  del  Patronat  Municipal  del  Museu de
Granollers per de crèdits extraordinaris.

Número Expedient: 43/2018/111

Fets:

Vist  que des del  Patronat  Municipal  del  Museu de Granollers  s'ha proposat  la  tramitació d'un
expedient de modificació del seu Pressupost per dotació de crèdits extraordinaris per un import de
40.000,00 €, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC MUS 3/2018.

Vist  que  des  del  Patronat  Municipal  del  Museu  de  Granollers  s’ha  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'interventora 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  MUS  3/2018  de  modificació  del  Pressupost  del
Patronat Municipal del Museu de Granollers per dotació de crèdits extraordinaris per un import de
40.000,00 €, amb el detall següent:

Moviment Codi Partida Descripció Partida Import
ALTA 2018 J4314/33320/62504 EQUIPAMENT EXPOSICIONS MUSEU 40.000,00 €



   TOTAL DESPESA 40.000,00 €

Moviment  Codi Partida Descripció Partida Import
ALTA 2018 J4313/87000 RTDG CREDIT EXTRAORDINARI 40.000,00 €

   TOTAL FINANÇAMENT 40.000,00 €

Segon.- Exposar al públic 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, gràcies. També en aquest punt hi ha coneixement per part del consistori i, per 
tant, procedirem directament a votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els  13 vots favorables del Grup Municipal del PSC-CP i les 9 
abstencions del Grup Municipal del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S i de  la CpG-
CUP-PA 

Alcalde: Passem als punts 6,7 i 8. La Junta de Portaveus ha acordat que es vegin conjuntament
en  el  debat  i,  per  aquest  motiu  cada  portaveu  disposarà  de  quinze  minuts  per  a  la  seva
intervenció,  temps  que  també,  doncs,  serà  administrat  d'una  manera  generosa  per  part  de
l'alcalde. 
En  tot  cas,  insisteixo,  fem  el  debat  global  dels  tres  punts  que  són:  els  que  corresponen  a
l'aprovació del Pressupost, també a les Ordenances Fiscals i a la Plantilla de Personal i relació de
lloc de treball. 

En tot cas, senyora secretària, podria fer la lectura dels tres punts, endavant:

6
Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2019.

Número Expedient: 1/2018/130

Fets:

L'Alcaldia-Presidència, d'acord amb allò previst en l'article 168 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article
18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè
de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,  reguladora  de  les  hisendes  locals,  en  matèria  de
Pressupostos, ha format el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2019.

D'acord amb el que preveu l'article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004, el Pressupost general de
l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2019 està integrat per:
- El pressupost de la mateixa Entitat

- El pressupost de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers

- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat

- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament

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



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

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

D’aquests, únicament el primer ha remés el pressupost aprovat per al 2019 per a la seva inclusió
com a documentació complementària del Pressupost general de l'Ajuntament.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar inicialment, d'acord amb l'article 168.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost
General per a l'exercici 2019, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament, de l'organisme autònom
local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de previsió d'ingressos i despeses de
l'Entitat  Pública  Empresarial  Granollers  Mercat,   i  de  les  societats  mercantils  de  capital
íntegrament municipal  Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL i Granollers
Promocions SA, el resum dels quals, a nivell individual i consolidat, per capítols pressupostaris i
expressats en euros és el següent:

INGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes                                                               27.147.000,00
Capítol 2 Impostos indirectes                                                                 950.000,00
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos                               19.531.282,43 *
Capítol 4 Transferències corrents                                                      31.227.927,52 *
Capítol 5 Ingressos patrimonials                                                          1.019.857,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals                                                     100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital                                                      4.397.413,57 *
Capítol 8 Actius financers                                                                        117.000,00
Capítol 9 Passius financers                                                                  6.264.500,00
TOTAL CONSOLIDAT                                                                          90.754.980,52

DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal                                                         39.029.419,95
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis                                   26.266.715,68 *
Capítol 3 Despeses financeres                                                                758.425,34
Capítol 4 Transferències corrents                                                         5.360.280,00 *
Capítol 5 Fons de contingència                                                             1.238.305,85
Capítol 6 Inversions reals                                                                    12.625.700,00
Capítol 7 Transferències de capital                                                          790.000,00 *
Capítol 8 Actius financers                                                                         117.000,00
Capítol 9 Passius financers                                                                   4.527.995,24
TOTAL CONSOLIDAT                                                                           90.713.842,06

* deduïdes aportacions internes



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes                                                                  27.147.000,00
Capítol 2 Impostos indirectes                                                                    950.000,00
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos                                 18.441.406,43
Capítol 4 Transferències corrents                                                        30.039.737,77
Capítol 5 Ingressos patrimonials                                                               559.490,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals                                                        100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital                                                        4.475.413,57
Capítol 8 Actius financers                                                                          115.000,00
Capítol 9 Passius financers                                                                    6.264.500,00
TOTAL                                                                                               88.092.547,77

DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal                                                           36.012.628,65
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis                                     22.562.969,69
Capítol 3 Despeses financeres                                                                  668.125,34
Capítol 4 Transferències corrents                                                           9.628.919,54
Capítol 5 Fons de contingència                                                               1.238.305,85
Capítol 6 Inversions reals                                                                      12.624.200,00
Capítol 7 Transferències de capital                                                            868.000,00
Capítol 8 Actius financers                                                                           115.000,00
Capítol 9 Passius financers                                                                     4.374.398,70
TOTAL                                                                                                88.092.547,77

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos                                       112.260,00
Capítol 4 Transferències corrents                                                            1.288.638,21
Capítol 5 Ingressos patrimonials                                                                          10,00
Capítol 8 Actius financers                                                                               2.000,00
TOTAL                                                                                                   1.402.908,21

DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal                                                                 603.208,21
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis                                           794.700,00
Capítol 4 Transferències corrents                                                                   3.000,00
Capítol 8 Actius financers                                                                               2.000,00
TOTAL                                                                                                   1.402.908,21

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA, SL

INGRESSOS



Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos                                       606.266,00
Capítol 4 Transferències corrents                                                           1.267.000,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials                                                                  37.150,00
TOTAL                                                                                                  1.910.416,00

DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal                                                                532.800,00
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis                                       1.320.616,00
Capítol 3 Despeses financeres                                                                         300,00
Capítol 4 Transferències corrents                                                                55.500,00
TOTAL                                                                                                  1.909.216,00

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL ROCA UMBERT,  FÀBRICA DE LES
ARTS, SL 

INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos                                         35.502,00
Capítol 4 Transferències corrents                                                           1.365.315,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials                                                                291.857,00
TOTAL                                                                                                  1.692.674,00

DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal                                                                553.676,91
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis                                       1.136.497,09
Capítol 3 Despeses financeres                                                                      1.000,00
Capítol 6 Inversions reals                                                                              1.500,00
TOTAL                                                                                                  1.692.674,00

ESTATS DE PREVISIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos                                      106.000,00
Capítol 4 Transferències corrents                                                          1.356.752,08
Capítol 5 Ingressos patrimonials                                                                 13.500,00
TOTAL                                                                                                 1.476.252,08

DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal                                                                912.476,18
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis                                          540.775,90
Capítol 4 Transferències corrents                                                                23.000,00
TOTAL                                                                                                  1.476.252,08

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS, SA

INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos                                    1.119.600,00
Capítol 4 Transferències corrents                                                              260.624,00



Capítol 5 Ingressos patrimonials                                                                117.850,00
TOTAL                                                                                                  1.498.074,00

DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal                                                                414.630,00
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis                                          800.909,00
Capítol 3 Despeses financeres                                                                     89.000,00
Capítol 9 Passius financers                                                                        153.596,54
TOTAL                                                                                                  1.458.135,54

Segon.- Aprovar les bases d'execució del Pressupost General per a l'exercici 2019.

Tercer.- Exposar  al  públic,  previ  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  l'expedient  del
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les
persones  interessades  podran  examinar-lo  i  presentar-ne  les  reclamacions  que  creguin
convenients davant del Ple de l'Ajuntament. En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord
serà automàticament elevat a definitiu.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 13 vots favorables del Grup Municipal del PSC-CP; els 9 
vots en contra dels Grups Municipals del el PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM i de la  CpG-
CUP-PA ; i les 2 abstencions del Grup Municipal  de C’S

7
Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019

Número Expedient: 8/2018/85

Fets:

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

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

De conformitat  amb la normativa,  els acords de modificació de les ordenances fiscals han de
contenir  la  nova  redacció  dels  preceptes  afectats,  i  les  dates  d’aprovació  i  d’inici  de  la  seva
aplicació.

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

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12
del text  refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de



cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit,  les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vista la memòria econòmico financera elaborada pel servei de planificació econòmica i control
pressupostari, a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals: "(...)els acords d'establiment de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic, o per tal de finançar total o parcialment els nous serveis, hauran d'adoptar-se  a la
vista  d'informes  tècnics-econòmics  en  els  quals  es  posi  de manifest  el  valor  de  mercat  o  la
previsible cobertura del cost d'aquells, respectivament(...)" 

Es proposa al Ple de la corporació

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

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

 OF 1.2   Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 OF 1.4   Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana
 OF 1.5   Impost sobre activitats econòmiques

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

 OF 2.1  Taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per expedició de documents
administratius

 OF 2.2  Taxa per serveis urbanístics i d'habitatge
 OF 2.5  Taxa de cementiri municipal
 OF 2.11  Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecánica a les vies publiques munici-

pals
 OF 2.12  Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i dels terrenys de domini pú-

blic
 OF 2.18  Taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars

 OF 2.19  Taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis de sanitat preventiva

 OF 2.22  Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses de submi-
nistraments d’interès general

Quart.- Aprovar inicialment la modificació de les categories fiscals de carrers per taxes i preus
públics.

Cinquè.- Exposar al públic els anteriors acords, durant trenta dies hàbils,  en el tauler d’edictes, en
el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de més difusió de la província i a la pàgina web 
(http://www.granollers.cat).

Durant el període d’exposició pública els interessats, en els termes previstos a l’article 18 del text



refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions i reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense perjudici d'haver de publicar al BOP i
tauler d'edictes el text íntegre de les modificacions aprovades.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP i de 
C’S; i les 9 vots en contra dels Grups Municipals del el PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM i de 
la  CpG-CUP-PA.

8
Aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Gra-
nollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat Municipal del Museu" i de l'En-
titat Pública Empresarial "Granollers Mercat" per a 2019

 
Número Expedient: 6/2018/24
 

Fets:

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

Convocada la Mesa de negociació en data 11 d’octubre de 2018 per negociar la Plantilla i la Rela-
ció de llocs de treball per a 2019, els representants sindicals no es presenten a la reunió, tal com
consta a l’acta emesa pel Secretari de la Mesa, que s’adjunta a aquest expedient.

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

Fonaments de dret :

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

Proposo:

Primer. Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organismo
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empre-
sarial "Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2019, segons document annex.

Segon. Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del
seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat
pública empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2019, segons document an-
nex.



Tercer. Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya

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

S'aprova per majoria absoluta, amb els  15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP i de
C’S; els 2 vots en contra del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA; i les 7abstencions  dels Grups 
Municipals del PdeCAT-Demòcrates i d’ ERC-AG-AM. 

Alcalde: Moltes gràcies, senyora secretària, en farà la presentació el tinent d'alcalde d'Hisenda, el
senyor Terrades, endavant: 

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Bona tarda, a totes les regidores i regidors i a les persones que
ens acompanyen, 776 treballadors i treballadores al servei de públiques, al servei de la ciutat. 
Portem  set  anys  consecutius  sense  increment  dels  impostos  i  dels  preus  públics,  que  són
competència de l'Ajuntament de Granollers. 
Recorda'ls-hi que l'increment en aquests períodes de l'índex de preus al consum de l'IPC ha estat
del 6'98 %, pràcticament el 7%; però que també recorda'ls-hi que en els cinc anys anteriors, la
inflació acumulada va ser del 11'81% i l'increment que s'ha produït en tot aquest període no arriba
ni a la meitat de tota aquesta inflació, que se situa pràcticament 19%; però remarcar el fet que hi
haurà set anys consecutius sense increment de l'evasió fiscal a la  nostra ciutat, incorporant, això
sí, en tot aquest període algunes bonificacions en alguns dels tipus impositius de la ciutat. 
La proposta que els hi formulem és seguir mantenint aquesta situació i, per tant, no tocar  les
Ordenances Fiscals de cara al període de l'any 2019. Per tant, deixar clar que des dels mateixos
moments en que, i els primers símptomes de la crisi econòmica i, sobretot, a la part on aquesta
crisi impacta més sobre la ciutat, sobre les persones, sobre les empreses de la ciutat, el que fa
l'Ajuntament és internalitzar més de la meitat de l'increment de l'IPC en tot  aquest període, per
tant, menys recursos propis. 
El  que s'ha fet  ha estat  optimitzar  els  padrons  municipals,  aquí  hi  ha  hagut  una feina de la
recaptació de la tresorera, de la recaptació municipal molt important. 
S'ha hagut de fer una gestió molt acurada, deixi'm dir que, les regidores i els regidors del Govern
de la ciutat s'han hagut d'espavilar, crec que és  la millor definició, espavilar, trobar recursos i
aportacions d'altres administracions per programes concrets, i s'ha fet. 
S'han mantingut el serveis i al mateix temps s'han creat programa nous, en el debat posterior que
farem sobre els pressupostos i sobre la despesa, alguns  n'hi ha de programes nous. 
Jo crec que s'ha aconseguit quadrar aquesta situació difícil en la que vivíem, en la que hi havien
menys recursos, que s'havia de mantenir serveis o sobretot alguns serveis, el que s'ha fet gràcies
a l'eficàcia i a l'eficiència de l'administració municipal, també estalvis i també, val a dir-ho, jo crec
que  ho  hem  de  reconèixer,  contenció  d'un  capítol  important  del  pressupost  municipal,  que
representa, ni més ni menys, que aproximadament dels cinquanta, estem parlant aproximadament
del  50%, que és el  capítol  de personal,  dels  sous,  dels  salaris  de les persones al  servei  de
l'administració pública que hi ha hagut una contenció dels seus salaris en els moments més dur de
la crisi econòmica; no per decisió de l'Ajuntament sinó per decisió d'altres administracions o en
aquest cas del Govern de l'Estat i celebrem que, en els propers quatre anys, contant ja el que
acabem, aquesta situació és reequilibri i  es recuperin part d'aquesta contenció salarial que els
treballadors públics al servei de les administracions, també de l'Ajuntament, van patir. 
En  anteriors  exercicis  pressupostaris  vam  acollir  algunes  propostes  de  la  resta  de  grups
municipals, en la línia de bonificar alguns col·lectius o unes actuacions concretes dels ciutadans,
el Govern també en va formular. Parlat amb tots vostès, amb tots els que han fet propostes, tots
els grups municipals que han fet propostes respecte aquesta qüestió, que no tots ho han fet; ja els
hi he explicat que aquest exercici pressupostari no hem pogut recollir algunes de les formulacions
que es feien de bonificar o de reduir  algunes de les taxes i preus públics, perquè l'exercici del



Govern és equilibrar els pressupostos, tant pel que fa a la despesa però sobretot als ingressos; si
no tenim els ingressos difícilment podrem fer  les despeses. 
M'ho han sentit dir en més d'una ocasió, ho torno a repetir, aquest Govern no estira més el braç
que la màniga, però això és en un doble sentit, no només amb la despesa sinó també amb els
ingressos;  per  tant,  des  d'aquest  punt  de  vista,  a  la  prudència  i  rigor;  perquè  és  cert  que
l'economia va millor, és cert que hi han rendiments superiors dels padrons fiscal, sobretot en algun
aspecte, que és una senyal claríssima de que l'economia s'ha recuperat i esperem que aquesta
tendència segueixi. 
Parlant ja del Pressupost de despeses, que ve acompanyat, torno a dir dels ingressos que farem.
El projecte de Pressupostos pel proper any pel que fa a la despesa, també de l'ingrés, és de
90.713.842 euros. Recull el Pressupost de l'Ajuntament, pròpiament dit, i dels seus organismes
autònoms i les societats municipals. Respecte l'any 2018 significa un increment del 8'2%. Un 85%
del Pressupost correspon a despeses ordinària i financera i un 15%a inversió.
L’augment del Pressupost, tots vostès tenen les dades, s'explica en un increment de tota aquesta
xifra, d'un 3'8 quasi bé un 4% de la despesa ordinària i un 40% d'increment a la inversió. De fet,
els  hi  voldria  destacar  que  si  comparem  la  despesa  ordinària  de  l'Ajuntament,  malgrat  les
restriccions a les que estem sotmesos, la despesa ordinària de l'exercici proper del 2019 serà la
més important dels darrers 14 anys, malgrat, torno a repetir, no ha hagut augment de la pressió
fiscal;  és  un  indicador  clar  de  la  millora  de  la  situació  econòmica,  sinó  aquest  resultat  no
s'acabaria produint i haguéssim tingut més dificultats per tancar el Pressupost. 
L'augment de la inversió, que és superior a la de l'any passat, s'explica perquè els projectes que
plantegem venen acompanyats de recursos externs al propi Ajuntament, és a dir, algunes de les
subvencions d’altres administracions  s'han concentrat  en el  darrer  període del  mandat,  darrer
període que és de sis mesos i,  per tant, les hem incorporat en el Pressupost del proper any i
venen acompanyades, efectivament, de recursos externs a l'Ajuntament; de fet, el que destinarem
de  recursos  propis  en  aquest  quasi  bé  13.000.000  d'euros  d'inversió,  13  i  mig  d'inversió  de
recursos propis  de l'Ajuntament,  en  aquest  moment  inicial  d'aprovació  del  Pressupost,  estem
parlant  d'aproximadament  6.300.000,  6.400.000  euros;  per  tant  ja  es  veu  la  magnitud  de
l'aportació externa. 
L'augment de la despesa ordinària és possible perquè hi ha un augment d'ingressos corrents,
aproximadament, 2'7 milions d'euros de més, respecte a l'exercici, que d'aquest exercici del 2018.
535.000 provenen d'ingressos impositius, torno a repetir, sense pujar la pressió fiscal, podríem
parlar  de  l'impost  de  circulació,  de  l'impost  d'activitats  econòmiques,  de  les  plusvàlues  o  de
l'impost de construccions. 1.728.000 provenen de transferències corrents d'altres administracions,
bàsicament, d'un augment de l'aportació de l'Estat respecte a l'Ajuntament; no només l'Ajuntament
de Granollers, si no en termes generals a totes les administracions locals; i 366.000 euros que
provenen  del  conveni  que  tenim  subscrit  amb  la  Generalitat  de  Catalunya  pel  que  fa  al
finançament de les escoles. Vostès saben que es va modificar el règim laboral dels professors i
professores i, per tant, també es va modificar els de l'Escola Municipal del treball i el de l'Escola
Salvador Llobet. S'ha hagut de contractar més personal i aquest personal ve dotat quasi bé, quasi
bé tot, per al conveni que tenim amb la Conselleria d' Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Dins  de  l'augment  de  la  despesa  ordinària  destaca  l'augment  de  3.000.000  d'euros  en  les
despeses de personal. Algú podria dir: Home, si s'incrementen de recursos propis aquests 2'7
milions que els hi estava explicant, ¿com és que 3.000.000 es dedica en despeses de personal? al
final  del  relat,  veurem perquè  això  es  produeix.  Incrementem en  3.000.000  les  despeses  de
personal, de fet, és pràcticament un 8% de l'augment de la despesa corrent de l'Ajuntament. 
Els  hi  torno  a  repetir  que,  significa  si  aïllem la  inversió,  pràcticament,  el  50% dels  recursos
ordinaris es dediquen a pagar el personal de l'Ajuntament, i en aquí hem hagut d'incorporar els
augments retributius de l'any 2018 i de l'any 2019, consolidar les places que s'havien creat. 
Els hi torno a dir, s'ha ampliat la dotació de personal a l'Escola Municipal del Treball i a l'Escola
Salvador Llobet, i també, s'ha augmentat el personal de serveis socials de l'Ajuntament, que en
part, venen cofinançats per la Generalitat. 
I s'ha tancat el procés de valoració de llocs de treball, que vostès saben que havíem endegat, la
metodologia  i  la  fórmula  de  calcular  aquesta  valoració  a  cada  un  dels  llocs  de  treball  de
l'Ajuntament està acordada, es va fer a través d'una consultora externa, s'ha validat en els òrgans
de  representació  de  l'Ajuntament  i,  en  tot  cas,  en  aquests  moments  estem  a  les  expenses
d'acabar d'ajustar la quantitat de diners que s'haurà d'implementar per tal de donar compliment en



aquesta valoració; que ja els hi anuncio que no es produirà en un sol exercici pressupostari, sinó
que es produirà en tres o quatre exercicis pressupostaris, és a dir, el del 2019 i els següents. 
¿Què ha passat per poder quadrar aquests increments? Doncs ha passat que vostès saben que
vam  prendre  la  decisió  a  l'exercici  del  2018,  quan  vam  aplicar,  quan  vam  decidir  aplicar  el
Romanent positiu de tresoreria, cancel·lar anticipadament tres préstecs que havíem finançat en el
seu dia inversió i que estaven, des del nostre punt de vista fora de mercat, dit d'una altra manera
que es  pagaven més interessos dels  que en aquests moments es  concedeixen en qualsevol
operació creditícia. 
Vam  decidir  cancel·lar  aquests  préstecs  i,  per  tant,  hi  ha  hagut  una  reducció  de  la  càrrega
financera de l'Ajuntament, és a dir, el que paguem per amortitzacions i per interessos d'1.100.000
euros; això explica el per què es poden quadrar els números tal com els hi he explicat. 
Aquest Pressupost el que fa és consolidar els programes endegats, consolida des del nostre punt
de vista el dret a la ciutat que tenen els ciutadans. 
Un dels objectius que segueix mantenint-se en aquest Pressupost són les polítiques socials, és a
dir,  el  treball  per  la  cohesió de la  justícia  social,  per  a nosaltres són prioritaris.  Ha hagut  un
augment d'un 9'52%. S'han internalitzar en el  Pressupost  les mesures que en el  seu dia van
formar part del Pla de xoc. Seguirem, per tant, contractant persones desocupades i que tenen
difícil la seva inserció en el món del treball.  Es destinaran 129.000 euros orientats a persones
dependents. 18.000 més a menjador domicili. S'implementarà el Pla d'igualtat de gènere que vam
d'estar discutint el darrer Ple i, per tant, començaran a haver-hi partides en aquest sentit. hi haurà
una dotació per tenir més persones assistides amb la teleassistència, dels que tenim en aquests
moments, ara hi ha 1.300 persones a la ciutat, n'incorporarem cent més.
També hi ha un augment de la despesa per al manteniment i la neteja de la ciutat, 630.000 euros
respecte el  pressupost  del 2018.  Es mantenen els programes endegats en el  Pla d'habitatge.
També es manté les beques pels recents llicenciats per desenvolupar i dinamitzar emprenedors a
la ciutat. I es crea un nou programa que ens ha de portar a reflexionar sobre la irrupció de la
digitalització a l'administració pública a la vida de la ciutat, a la vida dels ciutadans i ciutadanes en
el teixit productiu i el serveis; ¿per què? per al nostre objectiu en aquesta era en la que ja estem i
que cada cop està més accelerada, és mantenir i superar els llocs de treball existents a Granollers
abans de la crisi. 
La inversió pressupostada, els hi torno a repetir, assoleix la xifra de 13.000.000 quasi bé i mig
d'euros,  ve  acompanyat  d'aportacions  importants  a  altres  administracions.  Els  hi  destacaré
breument algunes de les actuacions: és la finalització de les rampes mecàniques al carrer Carles
Riba. L'ampliació de Can Muntanyola. La reorganització del polígon de la Font del Ràdium. La
Roca Umbert que va lligat en aquesta reflexió sobre la irrupció de l'economia digital, i de l'era
digital,  i  tecnològica  i  robòtica  també a  Granollers.  La  millora  o  la  reforma d'una part  de  les
piscines cobertes. L'ampliació del servei de radioteràpia a l'Hospital general de Granollers. Dins de
les polítiques d'atenció energètica que hem endegat  és la construcció d'una Caldera de biomassa
que donarà servei a determinats equipaments públics. La incorporació en el Pressupost de la part
de Pressupostos participatius que corresponia al 2019. La millora de la xarxa i una dotació per
redactar un projecte d'un edifici destinat al lloguer assequible i social. 
I, finalment, deixi'm parla'ls-hi de l'endeutament; a finals del desembre d'aquest any, l'endeutament
de l'Ajuntament de Granollers se situarà en 28.100.000, quasi 200.000 euros, és un 30% del rati
de deute viu que tenim. A finals del 2019 els Pressupostos preveuen un lleuger increment d'aquest
endeutament, en quasi trenta milions d'euros, però, si els objectius del Govern es compleixen, i jo
crec que es compliran, a finals d'any estarem igual, és a dir, amb el mateix endeutament d'aquests
28.000.000 i escaig perquè, un cop liquidat el Pressupost del 2018 es procedirà a la substitució
parcial  de deute per aplicació d'aquest  Romanent tresoreria i,  per tant,  no contractarem tot el
deute que hem pressupostat, és a dir, en aquests moments els hi estem presentant de que ens
endeutarem en una xifra determinada, ho reduirem, no tindrem necessitat perquè aplicarem una
part d'aquest Romanent de tresoreria. Ja els hi he dit, el rati de deute viu és d'un 30%, podríem
arribar  perfectament  al  75%  sense  demanar  cap  tipus  d'autorització  i  fins  un  110%  amb
autorització de la Generalitat, que no hi arribarem, efectivament, perquè intentarem mantenir-nos
amb aquests ratis de prudència. 
Aquesta és l'explicació de les Ordenances Fiscals, del Pressupost i de la plantilla de l'Ajuntament;
i amb una segona intervenció contestaré a les coses que es puguin plantejar. Gràcies



Alcalde: Moltes gràcies. Obrim el torn dels diferents grups municipals, per part de la CUP. 
En tot  cas,  en primer lloc, saludar la presència del senyor Eduard Navarro.  Ens alegrem que
estiguis aquí. Et desitgem el millor en aquests temps tan complicats que et toca viure, a tu, al Pau i
la teva família. 
Obrim el torn, endavant, la senyora Oliver té la paraula:

Maria Oliver: Bé, doncs, gràcies. Benvingudes, benvinguts. Benvingut l'Eduard. Me n'alegro infinit
que estigui avui aquí. 
Ens trobem d'avant d'un dels instruments més importants que es pot aprovar, jo entenc, que en un
Ajuntament, perquè precisament permet gestionar els recursos i i adaptar-nos aquella dita de: pel
nostre Pressupost ens coneixereu; i, permeteu-me, i intentaré remetre'm aquests quinze minuts
sense excessos de generositat per part de l'alcalde. 
Permeteu-me, res, unes premisses així en torn de memòria i de memòria històrica i de context;
perquè és interessant comentar, i crec que és una premissa quan parlem i ens trobem davant dels
Pressupostos i les Ordenances, que l'Ajuntament i, no és baladí dir-ho ara, eh, és una institució
forjada, encara, unes lleis que tenen una mica d'olfacte, d'olfacte franquista i, per tant, està com
constret una mica al servei del mercat. I, ho dic, això, perquè precisament aquesta constricció,
constricció d'alguna manera de la que en som víctimes. D'alguna manera l'Ajuntament,  doncs,
emfasitza, el que nosaltres considerem aquesta necessitat imperiosa de trencar amb el règim del
78, per tant, no és només una quimera sinó que és una necessitat, entenem, per trencar amb
aquestes  estructures  tan  centralitzades  històricament  d'alguna  manera  dissenyades  per
encorsatar i per lluitar en contra de l'apoderament de les classes populars. Em semblava que això
era important comentar-ho. 
Dit  això,  entenc  que  l'única  alternativa  plausible  d'avant  d'aquests  pocs  marges  és  treballar,
precisament, amb això, amb els marges, amb els marges i amb les escletxes que ens permet
aquest sistema; i amb aquests marges plausibles i amb aquestes escletxes possibles, treballar al
màxim que pugui pel servei a la justícia i per la transformació social. 
Sí que és veritat que, és a dir, la proposta que se'ns a ve, per part de l'Ajuntament, doncs, podria
ser entesa de manera antitètica quan parlem de justícia, que diu, que les polítiques per a justícia
social,  el  senyor  Terrades,  diu  que  són  les  seves  prioritats,  doncs,  el  que  està  clar  és  que,
probablement, parlem de diferents justícies socials. 
En qualsevol cas, ¿què se'ns presenta avui? aquesta és una mica la pregunta. I dic que se'ns
presenta tenint en compte que hem disposat per fer un debat i, per tant, una anàlisi una mica de
manera  exhaustiva,  de  penes  quinze  dies,  perquè  entenc  que  el  Pressupost,  la  proposta
Pressupost s'ens va passar, exactament, el dotze d'octubre a la tarda i, com vostès comprendran,
efectivament, el dotze d'octubre, estem aprovant-lo un trenta d'octubre, amb la qual cosa parlem
de quinze dies escassos per parlar, per estudiar o en tot cas, per analitzar un dels documents que
nosaltres pensem que és, cabdal. 
Nosaltres, la CUP, la Maria Oliver, en tot cas, és d'aquella tradició marxista i, per tant, Adorno,
Theodor Adorno, que m'encanta aquest pensador, justament, després de l'holocaust va dir, va fer
una afirmació de la qual me'n faig càrrec, que diu: que no hi ha res que sigui inofensiu; per tant,
entenc,  que  tampoc  és  inofensiu,  probablement,  que  aquest  Pressupost,  per  tant,  aquests
90.000.000 i escaig d'euros que gestionen i, que per tant, han de permetre la redistribució de la
riquesa, doncs, se'ns presenti amb escassos quinze dies. 
I,  doncs,  aquesta  celeritat  imposada,  d'aquests  quinze  dies  que  hem  pogut  tenir  només  per
estudiar aquesta proposta, podem dir, ras i curt, que és un Pressupost continuista i, en qualsevol
cas,  si  fos  un  Pressupost  continuista,  rupturista  nosaltres  estaríem  d'acord  en  que  l'epítet
continuista  seria  positiu,  però,  en  qualsevol  cas,  en  reiterem  també  amb  el  que  ja  veníem
contemplant  d'altres  anys,  que  no  és  un  Pressupost  que  contempli  de  manera  generosa  o
necessària el que nosaltres considerem cabdal que és: la redistribució de la riquesa; la gestió
pública  d'alguns  o  de la  majoria  de  serveis  que  oferim com a Ajuntament;  la  perspectiva  de
gènere, que entenem que encara continua sent una mancança; i sobretot, una major atenció a les
classes populars d'aquesta ciutat, és a dir, ja ho desenvoluparé, però em sembla que el tema
d'habitatge, en retruc d'altres inversions encara continua sent un dèficit importantíssim i greu. 
En qualsevol, cas anem a veure doncs en què inverteix l'Ajuntament i, llavors, veurem com es
desenvolupa aquesta lògica continuista que nosaltres comentem. 



Ho hem dit, per activa i per passiva, que any rere any comentem, i no arribem a entendre com pot
ser que del Pressupost de 90.000.000, diguem-ho així en rodó, 5.000.000 encara continuen anant-
hi a l'Auditori, al Museu i a Roca Umbert. No diem que no hi hagi d'haver Pressupost en aquestes
tres empreses municipals, però, en qualsevol cas continuen sent deficitàries, i entenem, i posem el
punt  de  la  reflexió  necessària  que  això  implicaria.  Per  tant,  estem parlant  de  Roca  Umbert,
d'1.000.000. Teatre-Auditori enguany, doncs, 200.000 cap al Teatre-Auditori.  I,  aquest any, una
mica el "còctel molotov" se'n va cap a Can Muntanyola, que hi dediquem, ni més ni menys que,
1.000.000 d'euros per poder-ho ampliar. 
Bé, i què podem dir que no haguem dit ja, perquè em sembla una cosa com prou significativa, el
concepte d'1.000.000 d'euros de les escales mecàniques de la Font Verda; clar ja ho hem dit
altres vegades. Em resulta poc més que inefable la seva qualificació d'1.000.000 d'euros per unes
escales com si visquéssim enmig del Pirineu o de la Cerdanya. ¿Eleccions al maig? se'ns acut
pensar que podria ser una de les excuses per les quals hi poguéssim fer aquesta intervenció. 
Estem  parlant  també  d'una  quantia  que  ens  sembla,  absolutament  desorbitada,  sobretot
analògica, aquesta de pensar quines són les nostres prioritats i, que efectivament, aquí hi ha un
xoc  antitètic  respecte  de  les  prioritats  de  l'Ajuntament.  Estem  parlant  de  gairebé  4.500.000
d'euros, 4.500.000 d'euros que se'n van a reformular un polígon industrial de la Font del Ràdium.
Sí que és veritat, que 700.000 euros vénen de la Diputació, però, en el fons de retruc també són
diners  públics.  Sí  que  voldríem  que,  aprofitant  que  hi  ha  aquesta  injecció  absolutament
magnànima de Pressupost, doncs, que com a mínim les clàusules de contractació amb aquests
propietaris i/o beneficiosos promotors, doncs, que com a mínim puguin ser, per poder blindar, la
possibilitat d'especular, d'especular. 
Bé, també ens ha sorprès bastant, tenint en compte una mica com està la gestió fins ara que, fins i
tot, hem denunciat públicament. Estem parlant que l'Ajuntament hi posarà 500.000 d'euros i l'altra
part la posarà el Club de Natació Granollers. Un club que, més a més, entenem que, bé, una mica
jutjar, per la historiografia més immediata, entenem que no ha sabut gestionar-ho bé. Compromès
des de l'any 2012, recordo un contracte d'adjudicació per unes instal·lacions perquè s'havien de
fer un seguit d'inversions; inversions que no van arribar; un club que a l'any 2005 hi va haver una
adjudicació  de  projecte  rehabilitació,  precisament,  el  seu  vicepresident,  per  tant,  vulnerant  i
patejant tots els principis d'incompatibilitat; a més a més, que efectivament, parlem d'un club que
els preus no són preus precisament populars i sí que és veritat que manté una direcció de salaris
desorbitats; però de salaris, no només del Club Natació, en parlaré acte seguit. 
A grans trets, per tant, així  seria una mica la radiografia molt "grosso modo" de les inversions
principals del Pressupost, doncs, no compartim aquest model, aquest model d'inversions. ¿Basat
en què? doncs,  basat  en infraestructures,  basat,  ja  ho hem dit  altres vegades en estructures
sobredimensionades  per  una  ciutat  seixanta-un  mil  habitants  i,  sobretot,  que  ens  obliguen  a
reflexionar sobre la gestió del dèficit que aquestes empreses generen i, que a més a més, no
acabem de sortir,  de precisament allò que justament hauríem d'aprendre, que és no caure en
aquesta reproducció del model desenvolupisme i de la política del ciment i del totxo que tant de
mal ens va fer i, que tant de mal en reprèn novament, per tant, no sortim d'aquí. 
I, nosaltres què proposem. Doncs proposem algunes coses que, de fet són les mateixes d'anys
anteriors  perquè  substancialment,  substancialment  tampoc ha  modificat  massa el  Pressupost,
quan a inversions o quan a prioritats diguem-ne d'aquest Pressupost. 
Continuem pensant que és un Pressupost androcèntric; i quan diem androcèntric, en el sentit de
posar com a beneficiari principal un home de classe mitjana que viu, probablement,  al centre.
Estem parlant que, com sabem que l'impacte del Pressupost, no és neutre i, per tant, afecta de
manera  diferent  homes-dones,  doncs,  entenem  que  si  de  veritat  som  un  Ajuntament  que  té
sensibilitat  per les polítiques de gènere i per la filosofia feminista, si  vols,  perquè no tenim el
monopoli, perquè volem socialitzar-ho, el que ens agradaria és, precisament, que hi hagués com
altres llocs s'està fent, per tant, no és una cosa que posem nova damunt de la taula, sinó que
altres ajuntaments ja estan assumint la responsabilitat de fer un Pressupost en clau de gènere;
això és una cosa que trobem i reiterem aquesta mancança. En segon lloc, també pensem que és
d'un ordre imperiós invertir en habitatge social i, nosaltres fins i tot, proposaríem invertir un 25% de
Pressupost per part d'inversions, ras i curt, un 25% seria absolutament plausible; estem parlant de
dos  milions  d'euros.  Vosaltres  penseu  que  justament  com  a  qui  marca  el  Pla  d'igualtat  de
Granollers  amb una  demanda que  està  més o  menys quantificada  d'una  necessitat  de  1200
habitatges socials que, realment la inversió sigui tan absolutament minsa; a mi em fa una mica de



vergonya aliena que puguem dir, que puguem sostenir paraules com, el nostre pressupost està a
favor de la justícia social  i  realment la inversió en habitatge trobo que sigui tan absolutament
minsa,  és  a  dir,  si  parlem d'una  necessitat  d'habitatges  concrets,  fins  i  tot  en  termes  i  amb
números  que  vosaltres,  com  Ajuntament  ens  heu  facilitat,  entenc  que  la  urgència  per  tant
d'inversió en habitatge hauria de ser una prioritat extraordinària. 
Seguim. ¿Què proposem també? Doncs tenint en compte que la despesa prevista, precisament,
en  energia  elèctrica  per  part  de  l'Ajuntament  supera  el  1.500.000,  per  tant,  és  una  quantia
absolutament  extraordinària,  per  què  no  invertim  almenys  un  10%  del  Pressupost  en  la
implementació del que altres ajuntaments estan fent, com per exemple Barcelona, que és una
inversió en generació d'energia neta, per exemple;  ¿per què no? I,  a més a més, fins i  tot  a
Barcelona com ho han fet, o com ho faran, immediatament, aquest excedent estaria dedicat, es
comercialitzaria a través d'una empresa pública municipal; ¿per què no? 
I ens reiterem perquè és una demanda històrica i també ens consta que per part de l'Ajuntament
és una demanda històrica, que és l'atenció a la nostra gent gran, oblidada i moltes vegades d'elles
sola, per tant, la residència, centre de Dia. Entenem que no valdrien excuses amb la sensació que
realment  la  Generalitat  no  hi  posa  de  la  seva  part,  perquè,  ben  bé  que  quan  ens  interessa
nosaltres avancem tot el capital que fa falta. 
Precisament no descarto la possibilitat de seguir parlant de justícia social i, justament, si hi ha
cosa que em preocupa és que es parli de justícia social quan s'està parlant d'unes assignacions i,
això avui que hi ha una mica de públic, unes assignacions que del Pressupost s'aproven els grups
municipals; i això és una cosa que ens preocupa i ens preocupa moltíssim. Ho hem dit des del
primer dia. Ho tornem a dir fins que ens cansem. Poso les dades, la CUP de Granollers està
rebent cada mes, aproximadament, 3.000 mil euros perquè tenim dos regidors; això a banda de
l'assessor que cobra uns 1.600 i escaig i, a banda de les dietes que cobrem com a regidors. ¿No
us fa vergonya? que de diners públics,  és a dir,  ens haguem d'estar  beneficiant  com a grup
municipal de la CUP de més de tres mil euros al mes; calculeu, per tant, en proporció del que
reben la resta de grups municipals. Per tant, de manera urgent i necessària, sinó se'ns vol caure la
cara  de  vergonya  trobo  que  ens  hauríem  de  rebaixar  com  a  mínim  un  33%  d'aquestes
assignacions els grups municipals. 
Bé, també seguim. Seguim. Pla d'auditories, per exemple, això ho hem dit per activa i per passiva i
també hem dit, hem comentat el tema de la municipalització dels serveis públics municipals; sé, i
ho torno a recordar, al 2021 caduca el nostre contracte amb Sorea; per què no aprofitem des de ja
que estem al 2018, tancant el 2018, al 2019 el tenim aquí; per què no obrim el meló i pensem la
possibilitat, la resposta no pot ser que realment és una cosa que encomanem el proper Govern,
perquè bé que encomanem coses quan ens la creiem com per exemple un Pla d'igualtat o altres
coses; per tant, realment es tracta d'una cosa ben senzilla que és tenir voluntat política. 
Per exemple, per què no internalitzem el servei d'escombraries, això també ho hem dit, no només
el tema Sorea, que ja ho havíem comentat, sinó el tema de recollida d'escombraries. I ja sabem i
ho saben vostès perquè, de fet, altres llocs amb el seu color polític, per tant, els socialistes estan
internalitzant; ens evitem l'IVA, tenim més control contra el serveis, podem controlar uns salaris
més dignes i, sobretot evitem, i això em sembla que, fins i tot, ja és prou justificatiu amb ell mateix,
evitem euros a mans de tipus com Florentino Pérez, per exemple, que això en si ja seria un valor
afegit.
I en reiterem amb el tema d'atendre, doncs, això, inversió més a barris; inversió més a perifèria;
inversió més en jovent, inversió més amb serveis de psicologia, sobretot, en clau preventiva de
cara al jovent i, sobretot, amb educadors i educadores socials.
I anem tirant. Quan a Ordenances Fiscals. Som reus, i això ho saben, de LRSAL, De la Ley de
Haciendas  Locales,  allò  que  us  deia  que  té  encara  reminiscències  franquistes  o
pseudofranquistes. ¿Què diu el seu amic Pedro Sánchez? el seu col·lega que tenim a Madrid
respecte la, se suposa, reforma Ley de Haciendas i que no acaba d'arribar. Nosaltres apostem i
això ho hem dit i, per tant, ens reiterem. Ens reiterem en un model català d'Ordenances Fiscals,
que a  més a més que sigui  progressiu i  distributiu  i  que,  això,  redistribueixi  el  que nosaltres
entenem que és la riquesa i, per tant, la riquesa s'ha de redistribuir, per tant, la nostra aposta ja ho
saben i  després ho parlarem un altre cop,  amb una Moció que Esquerra ens presenta,  és la
tarifació social. 
I, no me'n puc d'estar de tornar-ho a recordar, perquè cada cop que ho llegeixo em fa bastanta
basarda i bastanta gràcia, la tarifació social és una cosa que, si vols ja ho adelanto ara i, per tant,



no caldrà que ho parlem després a la Moció i deixo la paraula a Esquerra i a qui vulgui parlar. La
tarificació social, hem tingut algunes esmenes i, fins i tot, l'Ajuntament es va comprometre a la
possibilitat  d'estudiar  la  tarificació;  i  vull  recordar-ho  perquè  em sembla  prou  paradigmàtic  la
resposta que precisament a la premsa va donar el senyor Terrades quan van dir que rebutjaven la
tarificació social en aquell cas concret de cara a les escoles bressol; nosaltres demanem escoles
bressol,  de música, etcètera,  etcètera;  precisament adduint  una raó de pes que deia que n'hi
hauria que pagaríem més cara. N'hi hauria que pagarien més cara; i aquí està la clau de volta de
tot plegat; efectivament, no puc fer una altra cosa en aquest cas que enrecordar-me'n d'una de les
frases meravelloses, la Yayo Herrero, ecofeminista, segurament coneguda per vosaltres, que diu:
qualsevol cosa que no és universalitzable no és un dret sinó un privilegi; i, per tant, què vol dir
universalitzable, vol dir accessible a tothom, base substancial de la tarifació social, que implica
que qui més tingui més pagui, qui més tingui més pagui, ras i curt; per tant, sí senyor Terrades,
efectivament, volem una tarificació social en la qual, les famílies que tenen rendes més altes de
l'escola bressol pagui més perquè pugui facilitar d'altres que tinguin rendes més baixes i, per tant,
puguin pagar menys però puguin accedir-hi. 
Bé, parlem d'Ordenances Fiscals i parlem de l'IBI. Home, és interessant comentar que l'IBI no es
toca, que es manté desajustat i això, justament, amb les Ordenances Fiscals es vegi com una
actuació amb pro, entenc jo, de les classes populars treballadores de Granollers, i això el que no
acabem d'entendre, és a dir, estem parlant d'un IBI que ara ja no són divuit anys, ara són dinou
anys que està caducat, i no s'ha fet la valoració cadastral, per tant, estem tenint pisos amb IBIS
que no corresponen amb alt  valor  real de la pròpia vivenda; llavors,  a qui ha estat  de veritat
beneficiant quan tenim un valor cadastral caduc de fa dinou anys, doncs, efectivament, aquelles
cases, aquelles vivendes que, efectivament, doncs, ara per ara, tindrien un valor molt per sobre
del  que  realment  els  hi  pertocaria;  per  tant,  nosaltres,  de  manera  absolutament  imminent
demanaríem que la valoració cadastral fos absolutament immediat. 
Del tema dels residus, ja ho hem dit per activa i per passiva. Taxes per generació. Tant embrutes
tan pagues; a més a més, tenint en compte que Granollers, encara, estem entre els nou municipis
que menys reciclem a la comarca. 
El tema de l'aigua, i amb això ja vaig acabant, no sé com vaig de temps. No demanem que sigui
un preu públic, no només demanem la internalització, per tant, aprofitem que estem a pocs anys
per demanar la possibilitat de que Sorea sigui una empresa municipal. carai, sinó que, a més a
més, demanaríem que el preu no fos un preu públic sinó que fos un preu per taxa i, per tant, ens
evitaríem beneficis per la empresa i ajustaríem el preu al cost real del servei. "Bueno" en fi, en
qualsevol cas, els marges, ja ho he comentat abans, i acabo amb això, els marges plausibles, les
escletxes  plausibles  que  aquest  sistema super  recentralista  de  l'Ajuntament  són  poques,  són
mínimes, però, en qualsevol cas, per mínimes que siguin no vol dir que no s'hagin d'explotar i, per
tant, aquesta és la nostra aposta. 
I,  com  podem  obtenir  més  recursos  per  invertir-los  en  polítiques  socials,  efectivament,  que
aquesta seria una mica la nostra prioritat, doncs, modificant taxes i preus públics, retallant sous
excessius, per exemple, i  partides, com els grups municipals que he posat el nostre exemple,
actualitzant  valors  i,  per  tant,  amb  l'IBI  tenir  una  major  recaptació,  minimitzant  al  màxim
d'ineficiències, d'ineficàcies i, sobretot, establint una altra ordre de prioritat. Aquí és on entenem
que rau el que és un Pressupost d'esquerres o el que no és un Pressupost d'esquerres,Per tant, el
nostre vot continua sent un vot contrari a aquest Pressupost i aquestes Ordenances Fiscals, en
definitiva,  perquè entenem que convindria  una esmena total  a  aquest  Pressupost  en clau de
gènere i també en clau de classe. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Ha superat amb temps en el ponent, simplement, el ponent tenia temps
il·limitat i vostè el tenia limitat. En tot cas l'ha superat, amb un minut, tampoc és exagerat. 
Bé, en tot cas, té la paraula el portaveu de Ciutadans. ¿Sí? senyor Carmany: 

Senyor  Carmany:  Moltes  gràcies  senyor  alcalde.  Bona  tarda  a  tothom,  molt  especialment  al
company Eduard. 
Bé, les Ordenances. Ja s'ha comentat abans, aquestes, les ordenances segueixen en la mateixa
línia que els anys anteriors, una línia, doncs, de congelació i de no augmentar la pressió fiscal als
nostres ciutadans i ciutadanes de Granollers; cosa que veiem amb bons ulls perquè tot i que la
situació econòmica està millorant o ha millorat considerablement en aquests últims temps, és cert



que encara sabem que hi ha famílies amb problemes i el que no ha de fer un Ajuntament és
agreuja'ls-hi aquesta pressió fiscal. 
L'any passat vam agrair, parlaré una mica que crec que és un tema recurrent de tots els grups,
una mica el  temps que hem tingut.  Nosaltres l'any passat  sí  que vam agrair  la disponibilitat  i
predisposició de l'equip de Govern per fer reunions, escoltar propostes; propostes que, per cert,
se'ns van acceptar; però, aquest any no ha pogut ser; aquest any, com ha comentat la Maria
Oliver, la regidora Oliver, molts pocs dies hem tingut, molts pocs dies per poder preparar, doncs,
aquest Ple, tant de Pressupostos com d'Ordenances, presentar propostes i, la veritat que se'ns ha
fet complicat en aquest cas. La resposta ja la sabem de l'equip de Govern, no cal que ens la
recordin,  però,  és  cert,  que  els  regidors  de  l'oposició,  almenys,  en  principi  tots  tenim  feines
externes i vida. Allavorens sí que demanaríem que per altres ocasions, doncs, no sé, s'intentés
possibilitar el fet que tinguéssim més temps per poder-ho preparar. 
En qualsevol cas, tenim en compte que no hi ha cap variació a les Ordenances respecte l'any
passat. Nosaltres l'any passat les vam votar a favor, bàsicament, perquè ens semblaven que eren
unes Ordenances adients a Granollers, per als nostres ciutadans i, a més ens van aprovar les
nostres propostes i, per tant, no vam tenir cap problema, i, aquest any tenint en compte que no hi
han variacions, en el nostre criteri seguirà sent el mateix, i el nostre vot en aquest sentit  serà
favorable. 
En quant al Pressupost, tot i que augmenta, no deixa de ser un Pressupost continuista. «El gasto»
de personal creix en totes les àrees, cosa lògica ja que ampliem la plantilla i  que hem de fer
reserves per diversos temes, com pugui ser les possibles jubilacions anticipades de la Policia
Local, etcètera, etcètera; per tant, ho veiem normal, ho veiem bé. 
Creiem que és  un Pressupost  continuista,  per  exemple,  en les  inversions  que veiem tots  els
ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, és a dir, el que visualitzem quan caminem per la ciutat.
En un Ajuntament que,  any rere any,ens presenta tancaments amb superàvit,  creiem que,  les
partides destinades a manteniment no són suficients a Granollers. No hi ha hagut grans variacions
amb els últims anys en aquest sentit, pràcticament podríem dir que s'han fet "corta i pega", és a
dir, al nostre entendre creiem que són insuficients; no són poques les avaries que pateixen les
nostres xarxes de subministrament d'aigua a la ciutat per donar-se compte que, segurament, cal
fer més inversió en aquest tema. Són innumerables les queixes que els veïns ens traslladen en
quan el manteniment de les nostres voreres, carrers, etcètera etcètera i què el mal estat d'algunes
d'elles és una situació molt habitual. 
Per altra banda, en els dos últims Pressupostos es van acceptar dos partides, al 2017-2018 sobre
una proposta que nosaltres vam fer a principi de legislatura, entorn als 200 - 250.000 euros, ara no
recordo bé  la  xifra,  que sortien  del  superàvit  de  l'Ajuntament  que  nosaltres  vam presentar  a
principis de legislatura, per dinamitzar la nostra ciutat, un projecte que amb molt bona voluntat
vam preparar i que un cop se'ns va dir que s'incorporaria aquesta proposta només hem fet una
reunió i que en sabem poc més del que s'ha fet, si s'ha fet «algo». 
Ens agradaria poder ser més proactius i rebre feedback per part de l'equip de Govern, per part de
l'Ajuntament en quan el nostre projecte de dinamització, tot i que, creiem que en el fons la nostra
proposta no ha despertat gaire interès; i tenint en compte lo que queda de legislatura sabem que
poca cosa  es farà. 
També s'estan fent coses bé, la renovació del paviment i dels polígons industrials és una bona
iniciativa, sobretot, per potenciar la indústria, és evident que aquestes accions són necessàries per
fer més atractiu el fet de que hi hagin empreses, doncs, que es vulguin implantar a la nostra ciutat.
S'ha anat reduint la càrrega financera de l'Ajuntament per pagar menys impostos. Sabem que
seguirà sent la intenció de l'equip de Govern,
tot  i  que,  sabem que el  Pressupost  no té molta maniobra de mobilitat,  ja  que la  majoria  del
Pressupost es despesa fixa. 
També  veiem  amb  bons  ulls  la  inversió  prevista  per  disposar  en  un  futur  d'un  servei  de
radioteràpia  a  la  ciutat;  creiem que  és  molt  important  donar  aquest  tipus  de servei  al  nostre
ciutadà. En qualsevol cas, aquest any el nostre vot serà d'abstenció en aquests Pressupostos.
Ens abstindrem per diverses raons,  el  projecte continuista,  per la poca comunicació que hem
tingut  per part  del Govern aquest any en quant  als Pressupostos i  les Ordenances per poder
presentar propostes i, perquè no hem vist una predisposició ferma a la nostra proposta en partida
de projecte  de dinamització  de la  nostra ciutat,  del  qual  estem segurs  que haguéssim pogut
aportar moltes coses positives per la ciutat. Gràcies.   



Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, la senyora Maynou té la paraula:    
     
Senyora Maynou: Moltes gràcies. Moltes gràcies senyor alcalde i moltes gràcies a les persones
que avui ens acompanyen en un debat tan important com el d'avui i un debat, a l'hora, pot ser
també com molt  feixuc  perquè  tendim a omplir-lo  molt  de  xifres,  de dates  i  de  fer  servir  un
vocabulari que, a vegades, és difícilment entenedor; intentaré fugir d'aquest vocabulari. 
També  m'agradaria  començar  la  meva  intervenció  recordant  la  figura  d'en  Josep  Bové,  del
rapsode, que forma part del nostre imaginari col·lectiu i, que penso que, especialment, aquest any
al Ple de Nadal el trobarem a faltar, especialment, perquè sempre ens venia a veure. 
Dit això, i  centrant-nos ja en el debat de Pressupostos i Ordenances  d'aquest any, del 2019;
doncs repetim, és un debat importantíssim, és un debat en el que Ordenances i Pressupostos és
on aterrem de manera realista la voluntat i les actuacions del Govern municipal; per tant, és el
debat on parlem i veiem el «què», el «on» i com té previst el Govern de la ciutat, doncs, gastar; i
per això considerem que un Pressupost hauria d'anar molt més enllà dels números; i que ha de
començar  parlant  de  polítiques;  i  per  això  tornem  a  reclamar,  nosaltres  també  en  aquesta
intervenció, poder serem una mica repetitius, com hem fet altres anys. Tornem a reclamar que, a
banda, del Pressupost ordinari es presenti  un Pressupost per projectes, que ens permeti que,
sense que calgui fer una recerca intensiva i tres-centes preguntes quins podrem constatar, quins
plans o projectes es posaran en marxa i quin impacte poden tenir en la ciutadania. 
També m'agradaria agrair,  ens  agradaria agrair,  especialment,  el  personal  tècnic  municipal,  la
feina que fa i la feina que hi posa darrere de l'elaboració d'aquests Pressupostos i d'aquestes
Ordenances.
Ara Bé, i amb això em reiteraré amb els meus companys anteriors. També ens sap molt de greu la
manca de voluntat política per part de l'equip de Govern de construir, aquests Pressupostos o de
poder-hi participar de forma més consensuada. 
Trobem a faltar que s'hagi escoltat la veu de l'oposició a l'hora de presentar aquest projecte de
Pressupostos. A nosaltres ens va arribar el dijous onze o divendres dotze, deia la Maria i, en tot
cas, són poc més de quinze dies que no et deixa marge, doncs, per poder-los preparar i estudiar
com cal. Igualment, malgrat, hem fet un esforç i evidentment hem presentat una sèrie de dubtes i
propostes que se'ns han respost avui, a partir de les tres de la tarda, amb la qual cosa ens sentim
una mica, doncs, dolguts en el sentit d'aquestes respostes a última hora i, bé, i com de pressa que
tampoc podem arribar a treballar més en profunditat, ni les propostes nostres, ni de les respostes
que se'ns han donat. Jo crec que també això és una mica com de falta de respecte, de fet, vostès
tenen la majoria absoluta i és legítim la seva actuació, però, sí que és veritat que tots els presents
aquí som regidors que representem amb major o menor mesura bona part de la ciutadania de
Granollers i, per tant, que no se'ns pugui avisar o que no puguem participar o aportar amb més
temps, doncs, algunes idees pels Pressupostos o algunes propostes de millora, creiem que és una
manca de respecte cap al conjunt de la ciutadania. 
Dit  això,  estructuraré  la  meva  intervenció  en  dos  àmbits,  les  Ordenances  Fiscals  i  després
acabarem parlant dels Pressupostos. 
Les Ordenances Fiscals són una eina de recaptació i, de fet, també haurien d'actuar i han de ser
una eina per incentivar bones pràctiques, mediambientals, socials. 
A les  empreses  han  de  ser,  sobretot,  una  eina  generadora  de  justícia  social,  mitjançant  la
distribució i la tarificació progressiva; perquè les eines estratègiques de l'acció municipal no només
s'han de desenvolupar com a polítiques de despesa sinó també com a polítiques d'ingressos;
buscar l'equilibri entre despesa pública i la solvència i, sobretot, vetllant perquè per fer polítiques
inclusives, especialment, pensant en aquells col·lectius que més ho necessiten. 
Creiem que no es pot assolir una veritable justícia social que garanteixi la igualtat d'oportunitats i
l'equitat, mitjançant, exclusivament, ajuts i subvencions; per això, des d'Esquerra Acció Granollers,
insistim, ja he dit que això també ja ho veníem  parlant altres anys, que apostem per una fiscalitat
municipal més justa, progressiva i,  sobretot, la distributiva i que fomenti la igualtat d'accés als
serveis públics, i que atengui els col·lectius i els àmbits més necessitat de protecció i defensa, que
han  de  ser  els  àmbits  de  l'acció  prioritària  del  Govern  municipal;  per  tant,  cal  fomentar  les
ordenances en el principi de contribució, segons la capacitat econòmica dels ciutadans i una major
sensibilitat social pel que fa a les taxes i els preus públics; això vol dir com, per exemple, els
serveis educatius on l'escola bressol o les escoles de música; es tracta de fixar els preus dels



serveis en funció de renda i en funció dels membres de cada família,  sobretot, en els serveis
educatius de titularitat municipal és on tenim més marge per treballar, ¿no? i, per tant, és assumir
que les taxes es pagaran en proporció a la renda de cadascú i potser sí que hi haurà gent que
haurà d'aportar més, però també és veritat que potser l'Ajuntament haurà de fer un esforç per
cobrir les necessitats de qui no pot aportar tant. En aquest sentit  seguim reclamant, insistirem
sempre que faci falta la tarificació social a les taxes i els preus públics, i  molt especialment en
aquells aspectes més sensibles com aquells referents a l'educació, a les activitats de lleure, les
activitats esportives; no creien que hi hagi d'haver segregació per aquests aspectes i,  ens cal
sobretot, desenvolupar eines que ens permetin avançar cap a un model de fiscalitat progressiva
amb l'objectiu últim de donar compliment als principis de justícia social,  igualtat d'oportunitats.
També  cal  fer  una  millor  difusió  de  les  mateixes,  en  especial  de  bonificacions  i  reduccions
existents, és per això, que nosaltres la bateria de propostes a les Ordenances Fiscals que hem
presentat  perseguien  uns  objectius  diversos.  Parlaré  més  dels  objectius  que  no  tant  de  les
propostes en si.  
Nosaltres apostem per una política fiscal al servei d'una nova economia per la ciutat, molt més
social, molt més socialment responsable. 
Una política fiscal eficaç i fàcil d'entendre, sobretot, per la ciutadania. 
Una política fiscal més progressista que la que creiem que practica el PSC. Sobretot una política
fiscal valenta, jo crec que hem de tenir una  voluntat transformadora, d'incidència. 
Una  política  fiscal  que  ajudi  crear  nous  projectes  economia  social,  models  de  d'economia
col·laborativa, pensant models d'economia cooperativista i una política fiscal, sobretot, al servei de
l'educació. Per tant, una política fiscal més justa. 
I tornem i ens tornem a repetir, que ens cal fer un treball de revisió profunda de les Ordenances
Fiscals en el seu conjunt, més enllà de les petites modificacions puntuals com les d'aquest any; i
per  això,  presentem també,  hem presentat  aquest  Ple  aquesta  Moció  sobre  tarificació  social
progressiva,  perquè  reclamem,  un  cop  més,  un  veritable,  veritable  estudi  exhaustiu  sobre  la
possibilitat i la viabilitat d'aplicar la tarificació social. No n'hi ha prou amb el que ens vam presentar
l'any passat, que dir-li estudi, crec que seria molt agosarat; l'any passat ens vam presentar una
simulació del que seria tarificació social aplicada a les escoles bressol, però, això no era un estudi,
era una simulació que era poc més que un exercici, un full d’acció, molt interessant però que no
venia, no es traduïa en cap mesura concreta del que haurien de pagar els ciutadans, com es
materialitzaria això en relació a les Ordenances. Per tant, creiem, jo crec que és important recalcar
que,  quan parlem d’Ordenances i  quan parlem de política fiscal no podem oblidar que estem
parlant de serveis públics essencials; i a vegades quan això no ho veiem reflectit  en el model
d'Ordenances que ens presenteu, doncs, pensem que potser,  la "S" de les seves sigles no la
veiem  gaire  clara.  És  evident  que  aplicar  la  tarificació  social  suposaria  un  cost,  o  bé  per
l'Ajuntament o bé per aquelles famílies que tenen més ingressos, però, com he dit abans, així
funcionen la redistribució de la riquesa, l'estandart de qualsevol que es considera progressista i
socialdemòcrata  i  tingui  una visió,  doncs,  d'Esquerres.  Per  nosaltres també és  imprescindible
treballar per unes ordenances fiscals que contemplin la progressivitat fiscal i, per tant, poc més a
dir. 
Nosaltres, el nostre grup votarà que no al model d'ordenances fiscals que ens heu presentat, tot i
que això, evidentment, no impedeix la seva aprovació, en la línia doncs d'aquesta defensa que
fem d'una societat més justa i d'una ciutat que volem, doncs, més justa i inclusiva. 
I centrant-nos en la part dels Pressupostos, que és el document que marca l'actuació de l'equip de
Govern i el reflex de les polítiques públiques a la nostra ciutat; Insistir, per falta de temps i per
falta, jo crec, de voluntat política, doncs, és evident que no hem pogut ni negociar-los, ni conèixer
a fons quins projectes es duran a terme a la ciutat. 
Dir que, quan acabem aquesta intervenció, segurament, ens acusaran de pesats o de repetitius,
que cada any diem el mateix, que sempre insistim en el mateix, però, que jo crec que és important
senyalar que no es pot renunciar a fer política amb la resta de grups municipals; també és la
manera que tenim els grups municipals de posar en relleu donar la incidència a quin és el model
econòmica que defensem, cadascú, des de la seva ideologia. 
Per nosaltres hi ha dos temes cabdals, que any rere any reivindiquem i que seguim insistint: els
Pressupostos participatius i el Pla estratègic d'acció social.
Pel que fa als Pressupostos participatius, des d'Esquerra reivindiquen que és l'hora de repensar
Granollers, en base a la implicació ciutadana. De superar la visió socialista o la seva visió de



participació  que  potser  és  una  participació  com  més  a  porta  tancada,  o  de  la  foto,  o  una
participació que és més transmetre informació. 
Nosaltres creiem que ens cal anar més enllà, la línia també del que deia abans de fer política per
transformar. Jo crec que és important que assumim que des de l'administració pública s'entengui
que és important que la ciutadania es pugui empoderar i coresponsabilitzar, implicant-se en la
presa de decisions, en el màxim d'àmbits possibles de la gestió pública; hi hauria aquella part del
Pressupost captiu, en la que és més difícil entrar, però, sí que hi hauran moltes actuacions en que
la ciutadania tenim, té coses a dir. 
Actualment el nivell  de participació en l'àmbit institucional és baix o pràcticament inexistent; jo
penso  que  l'equip  de  Govern  que  tenim  no  creu  en  la  participació  activa  o  real  dels  seus
ciutadans; i és per això que, malgrat això, nosaltres celebrem que l'any 2018 es fes un procés
participatiu, perquè des del 2003, de fet, el reclamaven, tot i que anem molt tard, i tot que l'hem
començat  amb  a  mig  gas,  i  tot  i  que  a  nivell  metodològic  el  podríem  qüestionar  molt  i  el
qüestionem molt.  Però a  banda d'això,  pel  Pressupost  2019 no hem vist  reflectida  la  partida
aquesta, Pressupostos participatius i, a més a més, ens trobem que estem a finals d'any i seguim
sense Reglament de participació ciutadana. Per tant, no sabem, no entenem si és aquest el seu
compromís per crear espais de participació activa amb la ciutadania. En tot cas, pensem que pot
ser també que és aquesta manera d'entendre la participació; de si en el sentit que han pensat poc
en com fer participar la ciutadania perquè també han pensat com fer participar els propis partit que
estem a l'oposició, en la composició d'aquests Pressupostos; per tant segurament no ens hauria
d'estranyar. 
En  tot  cas,  seguirem  insistint  en  la  necessitat  d'implicar  la  ciutadania  través  dels  espais
participatius; no només en els Pressupostos sinó també en altres àmbits, perquè creiem que cal
reivindicar la democràcia ciutadana, sobretot a nivell local, i des del diàleg sincer i el diàleg que
suposi, doncs, un aprenentatge i un creixement mutu. La participació és escoltar i apropar-se als
altres i realment construir plegats. 
Fa anys també que reclamem que cal deixar de parlar de diners, de números, de partides; jo crec
que  cal  començar  també  a  presentar  i  parlar  de  polítiques  públiques  reals  amb  un  marcat
compromís social, amb una perspectiva de gènere clara, etcètera. Els comptes de l'Ajuntament,
per nosaltres, mostra una clara manca de visió estratègica i, per això, tornem a reclamar el Pla
estratègic d'acció social que, si bé ens han dit que està en marxa, si bé sabem que hi va haver
una reunió, doncs, no hem vist que més enllà d'això, doncs, s'hagi concretat molt més d'aquest
poc que s'ha avançat; i estem ja, doncs, gairebé a finals d'any. 
Per tant, doncs, volem reivindicar un cop més, la importància del Pla estratègic d'acció social que
creiem que ha de ser l'instrument clau per potenciar, que guii l'Ajuntament de Granollers en l'àmbit
de l'acció social de forma estratègica, és a dir, i donant-li la volta a la ciutat, a la situació social de
la  ciutat,  per  tal  d'evitar  la  cronificació  de la  pobresa  i  atacar  les  causes  estructurals  de  les
desigualtats. Per tant, nosaltres defensem que per assolir un impacte social real, que ens doni
resposta, aquest objectiu ens cal aquesta estratègia a llarg termini, que ens permeti avançar de
forma significativa de manera de fer front als reptes socials. Per tant, tornem a insistir, insistir, en la
necessitat d'un Pla estratègic d'acció social. 
I, ara, per valorar una miqueta el final, jo he dit que no parlaria de gaires xifres. Sí, que en tot cas,
faré uns breus apunts. 
Observem com la previsió  inicial,  tal  com ens ha explicat  el  Portaveu,  el  senyor  Terrades,  la
previsió  inicial  de  creixement  d'aquest  Pressupost  és  d'8'2  motivat  per  uns  ingressos  en
transferències  de  capital,  majorment,  provinents  d'altres  administracions  i,  pel  que  fa  a  les
despeses per un augment substancials de les inversions i de les transferències de capital cap els
organismes autònoms de l'Ajuntament i de les empreses municipals; però com sempre, el més
probable és que aquest  Pressupost  no s'assembli  al  que acabarem liquidant,  segurament,  és
veritat que el Pressupost és un Pressupost viu; però, segurament, hi haurà previsions a la baixa o
transferències no previstes inicialment. La qüestió és que el 2018 van preveure un Pressupost de
81'2 milions d'euros i, en aquest moment, després de diferents modificacions, ja ens trobem que
tenim un Pressupost de 106.000.000 d'euros; que són gairebé 25.000.000 de diferència. 
També val la pena destacar el fet que aquest any les inversions pugen de 9.000.000 d'euros a
12.000.000  d'euros, és a dir, aproximadament, un 35%, en any electoral. 



D'altra banda,  acabaré fent,  tinc un petit  apunt  sobre Fons de contingència,  que situem més
d'1.200.000, una partida que és com un calaix de sastre, que serveix a l'Ajuntament per facilitar la
feina. 
Nosaltres pensem que equivoquem totalment aquest concepte  de Fons de contingència, ja que
passa a ser una simple eina de gestió econòmica en comptes de donar resposta el motiu pel qual
es va crear, que era el d'assumir possibles imprevistos o fer front a hipotètics incompliments per
part d'altres administracions, però avui dia el Fons de contingència el fem servir una mica per tot.
Celebrem que el  Pla de xoc s'hagi  incorporat  definitivament  al  Pressupost  ordinari,  ja  és una
demanda també que, com que som reiteratius, doncs, hem anat demanant des de fa anys i ja que
la delicada situació social d'alguns ciutadans i ciutadanes s'ha cronificat i, per tant, insistim que
requereix un planejament estratègic i estructural i, per tant, està bé que passi a ser, no un Pla de
xoc puntual, sinó que formi part del Pressupost ordinari; però, per exemple, veiem una partida
social que no s'esgota, que ens té una mica preocupat, és el tema de la subvenció de l'IBI a
aquelles  persones  amb  escassa  capacitat  econòmica.  Aquest  any  2018  només  s'han  gastat
14.637 euros dels 50.000 que hi havia pressupostat, i la solució que ens proposen per aquest
pressupost del 2019, és reduir la partida 25.000 euros en comptes de revisar les bases, mirar si hi
ha algun tema de comunicació, mirar perquè no s'executa, no es gasta tota la partida, doncs, en
comptes d'això la reduïm. L'any 2017 aquesta partida era de 100.000 euros, per tant, amb tres
anys hem passat  de 100.000 a 50.000 a 25.000 euros;  dubto  que és que hagi  disminuït  les
persones que pugui necessitar aquesta subvenció, en tot cas, potser, és que hi ha gent que no
coneix que pot, que pot sol·licitar aquesta subvenció o que no sap que pot tenir accés a aquest
ajut. 
Per acabar, ara, sí que vaig acabant. Ens agradaria més remarcar que, les propostes que aquest
grup han presentat en relació projecte de Pressupost han girat això, en torn Pla estratègic, els
Pressupostos participatius i l'estudi de viabilitat de la tarificació social de les ordenances fiscals. 
També hem fet propostes en l'àmbit de Medi ambient, d'Urbanisme i algunes propostes que hem
recollit, això sí molt concretes, les vam recollir mitjançant un procés participatiu propi que vam fer i
que vam donar-lo conèixer veïns i veïnes i que el vam fer durant l'any passat. Tot i això,l'equip de
Govern, el portaveu ja ens ha avançat que les nostres propostes, la seva majoria no es podien
assumir perquè no es veien com a propostes concretes; per nosaltres sí que són molt concretes i
assumibles, però, segurament, o no hem estat a temps, o no s'han pogut parlar o no troben a
l'encaix en el model del Pressupost actual. 
Per tant, en els pressupostos nosaltres també votarem en contra perquè, bàsicament, creiem que
el model de pressupostos que ens presenten no respon a les necessitats reals de la població i, per
la falta, sobretot, per la falta de voluntat política de construir entre tots junts. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de PDeCAT-Demòcrates té la paraula el senyor Noguera:

Senyor Noguera: Gràcies alcalde. Bon vespre a tots els ciutadans que ens acompanyen. 
Bé, faré una mica de relat també, òbviament, com ja s'ha dit abans, és un debat important el que
porten avui al Ple. Aquest compacte de Pressupostos, i Ordenances Fiscals i també Plantilla de
personal de l'Ajuntament de Granollers. 
Bé, no seré reiteratiu amb algunes coses que ja han dit els companys que m'han precedit en
relació el poc temps que hem tingut per estudiar i també per contrastar propostes, a última hora
també estàvem parlant per telèfon amb el senyor Terrades, avui mateix; i creiem, que bé, no sé si
és manca de respecte com s'ha dit, però, en tot cas, s'hauria de poder fer amb més temps, eh,
senyor Terrades; segur que s'hauria de poder fer amb més temps, perquè tots tenim vida, també
s'ha dit, vida professional, vida pròpia i hem de poder, home; la senyora Maynou deia que no hem
de parlar de números, però, en tot cas, aquí hi ha molts números, això és evident, però, també hi
ha sensibilitats, hi ha, bé, darrera dels números hi ha tot d'una sèrie de polítiques que ha de fer
l'Ajuntament a l'any vinent, a l'any 2019. Bé, fet aquest petit preàmbul, faig una mica de relat, que
el tinc aquí escrit.
Ho dèiem l’ exercici anterior al debat precisament d'aquests Pressupostos i Ordenances de l’any
anterior. El compromís del nostre grup en les aportacions que s’han vingut efectuant, any rere any,
és  el  propi  compromís  polític  que tenim amb la  ciutadania  de Granollers  com a representats
d’aquest Consistori, i ja no només son propostes circumscrites a un sol exercici fiscal, sinó que
van més enllà, és a dir, tant les propostes de modificacions d’ Ordenances Fiscals, a les que mes



endavant m’hi referiré, o mesures en el Pla d’ inversions no són les de 2019, més enllà d'un sol
exercici com deia  han de ser concebudes com a mesures de mandat, d’un abast temporal, en
definitiva, mesures estructurals que s’haurien de consolidar per millores socials, econòmiques i de
millors equipaments pels ciutadans i ciutadanes de Granollers i de millor redistribució social. Així
s’han d’entendre i així hem pogut, de forma molt minsa, poder en aquest anteriors anys de poder
incorporar algunes de les mesures que hem proposat, i amb el fre de mà posat, entenem, en tot
moment per part de l'Equip de Govern, ja sigui per unes adduïdes limitacions pressupostàries en
determinades partides, també amb increments proposats en partides del propi Pla de Xoc,  del
propi Pla d' inversions que s'han portaven a terme a cada exercici, i òbviament mesures respecte
els ingressos per impostos i taxes previstes en les Ordenances. 
Aquí òbviament una menció important i interessant que la ciutadania de Granollers no en pot ser
aliena. Romanents positius resultants de la liquidació dels exercicis econòmics i que n’ hauríem
d’entrada d’ estar certament satisfets pels propis números que expressen la realitat econòmica d’
aquest  Ajuntament;  però  aquest  romanent  positiu  no  ha  resultat  positiu,  si  s’  em  permet  l’
expressió, o no ha revertit el que podria haver revertit, valgui la redundància, en més gran mesura
als ciutadans de Granollers que han de ser els destinataris dels recursos que aporten a aquest
Ajuntament via impositiva, al marge de les transferències efectuades per l’Administració de l’Estat i
altres Administracions. Per tant, en millores en aspectes socials, d’ emprenedoria, de reforçar i
potenciar polítiques d’ habitatge social, de millores d’equipaments, de reforçar la neteja a la nostra
ciutat i d’ innovar i millorar precisament en l’àmbit de polítiques verdes i de millora en criteris de
sostenibilitat efectuant campanyes de conscienciació en aquest sentit i no han tingut el reforç que,
a criteri d’ aquest grup, haurien d’haver tingut o, si més no, haurien d’ haver-se reforçat en més
gran mesura. I que el nostre Grup les ha evidenciat majorment, en les aportacions efectuades
durant aquests anys, any rere any.
Sempre ens han tingut acostumats a aquest debat  que sembli  feixuc. De fet,  ho és; amb els
números que dèiem i potser  és un pel aburridot, però, és el que és.  No ho hauria de ser, no
obstant, ans al contrari. La seva obligació, la nostra obligació, com a representants de la ciutat de
Granollers, és la de ser didàctics en l’ explicació dels ingressos, de les despeses, de les inversions
que es programen i del deute viu de la corporació i del deute viu consolidat; ja sé que el regidor
Terrades ha fet una descripció dels números, també del deute viu, però, jo li anava a dir, senyor
Terrades, que pot ser faltaria un power point i que fos explicatiu  també de cara als ciutadans que
ens acompanyen, perquè, el que dèiem, d'aquí hi ha també, s'han evidenciat models diferents a
l'hora de portar a terme polítiques diferenciades, vostès en tenen una, els companys de la CUP en
tindrien unes altres i, probablement, nosaltres també faríem qüestions diferents, tant amb el Pla
d'inversions, com també amb determinades partides de despesa.
I, precisament, aquí s’ha de dir que un aspecte que no suposa la millor transparència, dit amb tot
el carinyo, del seu equip de Govern, és la de les constants modificacions de crèdit extraordinaris,
que  suposen  un  intercanvi  constant  de  partides  d’inversió,  s'ha  comentat  també  abans,  que
d'alguna manera “regiren” i “rebolquen” les inversions aprovades en aquest consistori com un tot
de caràcter estructural en cada Ple del mes d’octubre, les que portem a terme, avui mateix. I, sí,
certament  s'ens  informen en les  comissions  informatives  i  també s'aproven  aquí  al  Ple;  però
aquestes modificacions de crèdit extraordinàries,no són precisament, no van amb la línia d'una
millor, d'una més gran transparència i que no afavoreix la mostra de capacitat política de significar-
se a tota la ciutadania de Granollers, que creiem haurien de tenir i  mostrar,  doncs,  això,  tota
aquesta explicació, tots aquests canvis que es produeixen tan sovint amb el que avui es porta a
terme  i  el  que  s'ha  anat  aprovant,  doncs,  cada  any;  i  això  adquireix,  si  més,  encara  mes
rellevància, té una rellevància especial, doncs, tenint, com tenen majoria absoluta.
I precisament aquí s’ha de dir que un aspecte que no suposa la millor transparència, dit amb tot el
carinyo, del seu equip de Govern, és la de les constants modificacions de crèdit extraordinaris,
que  suposen  un  intercanvi  constant  de  partides  d’inversió,  s'ha  comentat  també  abans,  que
d'alguna manera “regiren” i “rebolquen” les inversions aprovades en aquest consistori com un tot
de caràcter estructural en cada Ple del mes d’octubre, les que portem a terme, avui mateix. I, sí,
certament  s'ens  informen en les  comissions  informatives  i  també s'aproven  aquí  al  Ple;  però
aquestes modificacions de crèdit extraordinàries,no són precisament, no van amb la línia d'una
millor, d'una més gran transparència i que no afavoreix la mostra de capacitat política de significar-
se a tota la ciutadania de Granollers, que creiem haurien de tenir i  mostrar,  doncs,  això,  tota
aquesta explicació, tots aquests canvis que es produeixen tan sovint amb el que avui es porta a



terme  i  el  que  s'ha  anat  aprovant,  doncs,  cada  any;  i  això  adquireix,  si  més,  encara  mes
rellevància,  té  una  rellevància  especial,  doncs,  tenint,  com  tenen  majoria  absoluta.  Podem
entendre, efectivament, que s’hagin de produir determinades modificacions de crèdit, per mesures
de caràcter extraordinari, perquè la vida del dia a dia de Granollers, de les ciutats, en definitiva, és
evident  que ens interpel·la constantment en atencions socials,  reparacions i  manteniments en
vials, voreres i places, centres esportius, centres educatius, etc.; i que certament suposen canvis
també  en  polítiques,  que  no  hagin  estat  prou  eficaces  i  eficients:  temes  de  neteja,  vials  o
paviments no prou ben construïts, etc, que cal posar-hi remei i que no poden esperar l’exercici
següent,  i  efectivament,  s'han  de  fer  canvis  en  partides  d’inversions  també,  que  per  motius
diferents tampoc es poden executar, i per la qual cosa, s’han d’ implementar en altres projectes
d’inversió que són imprescindibles en la seva execució i finalització.
Aquí precisament creiem que hi ha una certa discrecionalitat en les prioritats que precisa la ciutat,
que no vol dir que òbviament no tinguin la capacitat i la força política com equip de govern per tirar
endavant determinats canvis, ja sigui, per posar un exemple, inversions informàtiques per reforçar
la maquinaria administrativa o inversions d’altres tipus com la de pavellons esportius, per posar
uns exemples concrets; en tenim un exemple recent respecte la modificació anterior portada a
votació en aquest Ple.
Que se m’entengui bé, eh, no discuteixo la conveniència d’efectuar determinades inversions en
determinats barris, el que discutim es com s’estipulen les inversions en el propi Pressupost que,
previsiblement, no es podran portar a terme, o com es metoditza, a tall “de fons de contingència”,
que se'n podria anomenar, en aquest cas “fons de contingència d’inversions” integrat ja en el propi
Pressupost de 2019 que avui es porta a votació, per posar-hi una mica d'humor, pels amants
col·leccionistes, en vuit anys, podríem fer un recull de les modificacions de crèdit per substitució
d’inversions i de partides molt significatives, que s'han anat portant a terme durant tot l'exercici,
durant tot l'any, que es perfilen, com deia, sense una dinàmica de metodologia concretada i amb
una informació  poc transparent  de cara  a  la  ciutadania  que,  si  més no,  si  més no,  però,  és
qüestionable i millorable. I més qüestionable tenint en compte que ja disposem de l’instrument
endegat  l’any  passat  respecte  els  Pressupostos  participatius;  partida  substancial,  segurament
encara prou modesta, però que ha d’afavorir d’entrada el que comentava: més transparència.
Al nostre entendre no n’hi ha prou d’aprovar en aquest Ple important, òbviament, les Ordenances i
Pressupostos de 2019, sinó que s’haurien fer explicacions de cara a la ciutadania de la gestió que
es porta a terme en aquest sentit en més gran mesura; i aquí aprofito per dir, senyor Terrades, que
crec que vostè, en anteriors plens i amb anteriors aprovacions d'Ordenances i de Pressupost,
parlava de les auditories de gestió i de projectes concrets; no en sabem, exactament, en quin grau
estan si això s'ha desenvolupat o quina previsió en tenen, més enllà de les auditories financeres,
que aquestes sí  que es porten a terme de les societats municipals,  parlem de les auditories,
aquestes de gestió; també anirien en la vessant aquesta de cercar aquesta participació ciutadana
en la pròpia gestió i execució de projectes d’inversió que es porten a terme.
Així s’ha d’entendre aquesta participació pressupostària, de la ciutadania cap a l’Administració,
però també de l'Administració cap a la ciutadania, d’aquesta corporació i equip de govern cap als
ciutadans i ciutadanes de Granollers.
Amb aquest Ple, aquesta corporació compactem, com hem dit,  en un sol debat les Ordenances
Fiscals i el Pressupost per l’any vinent, l'any 2019, la vessant dels ingressos i la despesa, per dir-
ho  de  forma  sintètica  i  conjunta.  I  precisament  voldria  comentar  alguns  aspectes  de  les
Ordenances fiscals. 
Diem des de fa alguns anys en ocasió d’aquest debat, i creiem rellevant mencionar-ho un altre
vegada, que les Ordenances fiscals, on s’ hi regulen impostos i taxes, no són només una eina de
recaptació  de  recursos,  que  és  obvi  que  ho  son  en  sí  mateix;  és  a  dir,  tota  la  configuració
impositiva, ja sigui local,  i  que li  correspon a d’altres administracions públiques, té per nord la
recaptació; encara que no és menys cert, que al marge d’aquesta funció recaptatòria, hem d'estar
d'avant  de sistemes fiscals  impositius eficients,  han de tenir  una funció de redistribució de la
riquesa, és a dir,  d’equitat tributària i,  per tant,  ha d’estar realitzada i configurada amb justícia
social,  s'ha  dit  abans  també.  I  precisament  les  Ordenances  fiscals,  han  de  tenir  en  compte
aquesta equitat tributària i funcions, com dic, de justícia social.
I,  precisament, aquí cal fer un comentari, no s'ha dit,  però ho havíem comentat amb exercicis
anteriors, que fa temps que es va succeint i que pertoca d’allò més als Ajuntaments; em refereixo
a les sentències que hi ha hagut del Tribunal Constitucional relatives a l’Impost sobre l’increment



del valor dels terrenys, les anomenades Plusvàlues municipals; doncs bé, com saben aquí hi ha
hagut  d’haver  una adaptació  en tenir  en compte,  per  part  d’ aquesta  corporació,  determinats
criteris i dels ajuntaments en general, que els ciutadans poden invocar quan han de liquidar aquest
impost, i sobretot, en aquells casos que ha hagut una disminució del valor del sol en ocasió de la
transmissió, és a dir, quan hagi hagut pèrdues. També, des d'aquest punt de vista, dir que les
Ordenances haurien de preveure una espècie d'addenda, de protocol d'actuació per part dels ens
de gestió i recaptació de com vehiculen o com determinen quina és el justificant la documentació
que s'ha de portara a terme per poder no haver de liquidar, per part de l'Ajuntament, en ocasió d'
transmissió i no incórrer, per part de ciutadans a determinats contenciosos, bé, amb tot el dret que
tenen d'acord aquest sentència del Tribunal Constitucional.
Ens trobem, doncs, vist, que s'ha dit també, "La Ley de Haciendas Locales, una llei que no està
aprovada, una llei que estava refeta, precisament des d'aquesta vessant, també d'aquest impost,
també d'altres impostos locals, pel senyor Montoro, sembla ja que faci una eternitat, però no fa
tant que governava els senyors del Partit Popular, ara hi ha el senyor President del Govern, Pedro
Sánchez,  que no sabem quan s'aprovarà  aquesta  Llei,  però,  que,  en tot  cas,  s'hauria  també
d'actualitzar  i  d'innovar  amb  moltes  qüestions,  entre  d'altres  coses,  també,  parlàvem amb  el
senyor Terrades, avui mateix, en temes de bonificacions determinades com puguin ser el de les
famílies monoparentals, que semblaria ser que no s'hi podria ubicara, el qual és sorprenent, també
amb el que representaria aquesta Llei d'obsoleta i antiquada, la Ley de Haciendas Locales.
És obvi que l’Ajuntament de Granollers, hagi de continuar liquidant, per tant, aquest impost, però
des  de la  vessant  jurídica,  també de transparència  a  la  seva ciutadania,  en  les  Ordenances
s’hauria,  això  que dic,  de  protocol·litzar  aquesta  documentació  i  criteris  perquè  els  ciutadans
poguessin tenir molt més clar quan es produeix i quan no la liquidació de la plusvàlua municipal, i
quina es la documentació, com deia.
És a dir, diem que les Ordenances no han de ser un element només en la vessant recaptatòria,
que ho són, sinó també un element de justícia redistributiva i també d’adaptació a les sentències;
és a dir, des del món local també hem de donar seguretat jurídica als nostres conciutadans. He dit
seguretat  jurídica,  ¿no?,  aquí  hauríem de parlar  de l’ Estat  de Dret,  d’ aquesta  separació de
poders que tan es proclama a Espanya, i que precisament parlant de sentències ja veuen “l’estrip”
jurídic que s’ha produït respecte de les hipoteques en relació a qui s’entén que ha de liquidar els
actes jurídics documentats, quan es constitueix una hipoteca, i que a data d'avui, no sabem, el
cinc de novembre, què dirà el Tribunal Suprem; si revocarà el que va dir o li donarà la raó d'alguna
manera a les entitats financeres, eh. Ja sé que aquest impost no pertoca al món local, però sí
pertoca a la Hisenda catalana, i per tant, també ens afecta clarament. I, ens afecta, des d’aquest
criteri  de  millor  configuració  dels  impostos  i  taxes de les  Ordenances fiscals  des  de aquesta
vessant de millor justícia fiscal i social.
Les Ordenances fiscals tenen també un element de dinamització econòmica,  i  des d’ aquesta
vessant  de millor  equitat  tributària,  d’una aplicació  coherent  en la  seva progressivitat,  que no
només  ha  d’anar  amb  criteris  recaptatoris,  com  deia,  en  funció  de  la  renda  obtinguda  pels
ciutadans; de fet, com impostos progressius ja tenim l’IRPF, l’ Impost sobre el Patrimoni, que són
certament  progressius.  La  progressivitat  es  pot  plantejar,  també,  per  les  empreses,  ja  siguin
petites,  mitjanes  o  mes  grans,  que  rebin  determinades  bonificacions  en  funció  dels  tipus  de
contractes laborals que formalitzen, per tal de reduir l’atur a la nostra ciutat, i sobretot, en aquelles
persones majors de 40 anys-45 anys que poden ser aturats de llarga durada, de fet, a Granollers
tenim un bon nombre de persones, doncs, que estarien dins d'aquesta exclusió social, per poder
trobar una feina digna; i, per tant, a millorar determinades franges d’edat a persones, això, amb
una duració de l’atur i que es queden amb moltes ocasions sense prestació; per la qual cosa el
nostre Grup sempre ha afavorit mesures en les aportacions que ha portat a terme i que van en el
sentit de bonificar en la vessant que les empreses contractin per reduir substancialment l’atur, de
persones joves i persones aturades de llarga durada, així com afavorir una contractació laboral
mes estable. I, precisament, afavorir aquells col·lectius, com deia, que ja no reben cap prestació o
subsidi, o bé que s’incorporen de bell nou al mercat laboral. Aquesta també és una política de
progressivitat redistributiva.
I parlant de progressivitat, deixi’m que els hi parli de la “progressivitat en fred”, és a dir, dit d’una
forma  més  prosaica,  les  d’aquest  any,  modificacions  de  caràcter  marcadament  tècnic,  les
Ordenances  són,  en  fi,  aquestes  modificacions  de  caràcter  conservador;  entenem  per
conservador, "no toquem massa les coses», tenim, doncs l'IBI congelat, més tard m'hi referiré,



també, i no afegint criteris de progressivitat real, ja sigui des d'una vessant de bonificacions com
deia, no parlaré de la tarificació social, perquè no pertoca, segurament a aquest grup, però que, en
tot cas, és un debat interessant que el podríem fer d'una forma també acusada; per posar un
exemple, aquest any, doncs, amb el capítol de l'IAE, d'Impost d'Activitats Econòmiques, es posa
una limitació quantitativa fins a 2.000 euros de bonificació, això, en aquest impost, per creació de
llocs de treball. No entenem la mesura ni la compartim, segurament hi ha altres Ajuntament, pugui
ser  Sabadell  o  altres  municipis  que  hagin  posat  aquesta  limitació  en  la  quantia  d'aquesta
bonificació,  però estem parlant  que és una bonificació lligada a la  creació  de llocs de treball
estables;  per  tant,  dinamitzen  l'activitat  econòmica  i  no  anirien  en  alguna  línia  de  reduir  la
precarietat laboral; i no podem dir, i m'ha semblat també que el senyor Terrades deia, les coses a
l'economia va millor, certament va millor, però no podem dir, a data d'avui, des que hem tornat de
vacances, que pel context actual econòmic internacional i nacional la situació sigui per tirar coets.
Per  tant,  s'observa una alentiment  econòmic,  en la  majoria  de sectors econòmics i,  per  tant,
també, alentiment en la contractació laboral; per tant, posar aquestes limitacions, van una mica
amb el peu canviat al que entenem que hauria de ser de continuar consolidant reducció de llocs i
reduir, com deia, la precarietat laboral.
I més “progressivitat en fred”. Certament vostès, ho diuen, repeteixen, la congelació de l’IBI. És
cert que aquest manteniment de la quota de l’IBI, ha anat acompanyada aquests darrers anys
d’increments  del  valor  cadastral  dels  immobles  de  caràcter  urbà,  i  precisament,  per  mesures
adoptades en les Lleis de Pressupostos de l’Estat, l'Estat Espanyol, respecte aquells municipis,
com Granollers, que no ha adoptat una nova ponència de valors des de l'any 98, si no em falla la
memòria, respecte, gairebé 19 anys, gairebé 20 anys, respecte les valoracions dels immobles. No
entenem  que  aquest  Ajuntament,  el  seu  Equip  de  Govern,  no  hagi  adoptat  una  mesura
d’actualització de valors, creiem que els ha faltat  coratge, han passat 20 anys; probablement això
suposaria increment d'IBIS, però a lo millor, també veien els deterioraments de valors d'immobles,
solars, etc, finques, amb tots aquests anys d'aquesta crisi, tant forta, bé, ens podríem trobar amb
alguna  sorpresa,  però  en  tot  cas,  per  posar  un  exemple,  eh,  altres  administracions  com  la
Generalitat de Catalunya, han retocat els coeficients d'actualització a la baixa per la ponderació
dels  valors  cadastrals  en  funció  de  la  diferent  ubicació  geogràfica  dels  immobles  que  es
transmeten per, precisament, en les transmissions, ponderar millor uns valors en aquests anys de
baixada i de deteriorament en la valoració dels immobles i solars, com pugui ser, per posar un
exemple, el solar de la Bòbila, que per cert, continua sent això, un solar. Un govern s’ha de preciar
també per aquestes mesures que ben explicades als ciutadans les han d’entendre: innovació,
actualització i modernització. No es pot anar sempre a remolc del que s’adopta als Pressupostos
Generales del Estat, i donar una mica la culpa, entre cometes, als altres, i, nosaltres ho fem molt
bé, congelem els impostos, però són els altres que ens els fan incrementar, i nosaltres abaixem el
tipus impositiu, i així també serà respecte els del 2019; amb el ben entès de que els Pressupostos
de l'Estat del 2019 encara no estan aprovats, eh, però, veurem què passa amb també en mesures
de caràcter local com pugui ser l'IBI.
Dèiem des del nostre Grup, i així ho expressava el meu company Alex Sastre, al debat de l’any
passat, que el nostre grup ha fet tot un seguit de propostes, en aquests darrers anys, que eren
propostes de mandat, i ja es va manifestar de fet en reunions mantingudes amb vostè mateix,
senyor  Terrades i  també amb la regidora Alba Barnusell,  no només en mesures  respecte les
Ordenances fiscals, sinó, i mes accentuadament en previsions d’inversions als Pressupostos.

Alcalde: Senyor Noguera,només dir-li, que ha superat a la Maria.     

Senyor Noguera: He superat a la Maria!, ja és dir molt, eh. Ja és dir molt. 

Alcalde: Li voldria demanar que anés ajustant la seva intervenció, porta vint minuts d'intervenció.

Senyor Noguera: Doncs, vaig acabant, gràcies senyor alcalde. 
Per  tant  l’estructuració  de  les  inversions  a  modus  de com actua  el  seu  Govern,  a  l’hora  de
programar les inversions amb la temporalitat corresponent, també poden i podien anar programant
les  inversions  en  funció  de  les  nostres  propostes,  amb  aquest  àmbit  d'abast  temporal  de
legislatura, de mandat, eh. És evident que estem a la oposició, és un fet, i per tant vostès apliquen



el seu programa, encara que malgrat aquesta circumstància, volem anar consolidant en la mesura
del  possible  algunes  de  les  nostres  propostes  dins  del  Pressupost  d’aquest  Ajuntament,  per
afavorir i millorar aquesta ciutat i els seus conciutadans.
Efectivament, com hem anat dient són propostes de mandat que intenten anar consolidant, però si
que  fem  i  intentem  actualitzar  les  nostres  propostes,  tant  a  les  Ordenances  com  també  als
Pressupostos, i d’aquí que cada any hàgim de fer aquest debat cabdal, perquè d’aquí ens nodreix
a la ciutat en els seus plans endegats i projectes d’inversió, i ara a més, amb la vessant del tot
imprescindible de disposar de Pressupostos participatius, que s’han d’anar potenciant de forma
clara. El nostre Grup, per tant, ha d’anar incidint en aquest àmbit de poder incorporar propostes,
que també hem de dir que n’hem de fer un balanç molt modest i de poc recorregut qualitatiu i
quantitatiu en quant a les aportacions vistes per part del seu equip de Govern.
Bé, en tot cas, ja he parlat abans, que nosaltres, una de les propostes, eh, era la bonificació de la
família monoparental, que rebi subvenció, com deia el senyor Terrades, perquè no té cabuda de
caràcter normatiu de la Llei de Haciendas Locales, bé, hi ha una partida de 5.000 euros, en tot
cas, molt modestíssima i que, bé, no sabem si quantes famílies monoparentals hi ha a Granollers,
però que segur que n'hi ha. En tot cas, també és una qüestió a evidenciar en aquest Ple, que
creiem que s'hauria de reforçar, aquesta bonificació. L'IAE, ja ho he comentat abans. Recordar al
senyor Terrades, ho diem cada any, si no digués, permet senyor alcalde, i ja acabo, ja estic aquí al
final. És un clàssic en aquest debat, que el nostre Grup parli de la zona blava. El pagament de la
zona blava que s'hi podria haver incidit i, que ho tornem a reiterar, és a dir, cercar que l'horari de 8
a 9 del matí, no sigui considerat als efectes del pagament, que és quan la fan servir ciutadans que
no venen, precisament, a comprar o a fer determinades activitats i gestions. Això facilitaria una
millor circulació dels vehicles en horaris d'intensitat de tràfic; també facilitaria una millor rotació. I
també ho hem anat reiterant respecte l'establiment dels discs horaris els dissabtes, i que la zona
blava sigui de no pagament. Aquí el senyor Terrades, segurament em dirà que és una qüestió de
números, de recaptació, encara que hi ha altres elements de mobilitat, també de dinamització
econòmica que cal preservar al nostre entendre. En quan al Pressupost del 2019, que es porta a
votació, ja hem comentat que hi fem aportacions respecte les inversions, que ens hagués agradat
que s'haguessin pogut  incorporar.  La ciutat  té prioritats,  urgències.  Hi  ha la  necessitat  del  tot
imprescindible, com és una residència d'avis. A la vista està les llistes d'espera d'altres residències
de la ciutat. La mancança de places, per tant, es fa tant evident, que ja és un problema social de
primera magnitud. Fa falta i és prioritat. No hi ha cap previsió de Pressupost i, certament, el nostre
Grup, amb el seu equip de Govern, vàrem arribar a un acord, l'any passat, per tal de promocionar,
de licitar amb urgència aquest equipament per a la gent gran i que fos conveniat amb concert amb
el  govern  de la  Generalitat  de  Catalunya.  Clar,  el  que no podem fer  aquest  any  és  tornar  a
reproduir el que ja vam dir l'any passat. I com que creiem que és una prioritat principal de la ciutat,
escolti, no cal que pactem, doncs, això, creiem que ja s'hi hauria de posar; és una qüestió de
ciutat;  i,  en  tot  cas,  ens posem a disposició  del  seu equip  de Govern per  fer  totes  aquelles
actuacions, anant de bracet amb el Govern de la Generalitat, amb els Departaments d'Economia,
de Benestar Social,  per facilitar aquest conveni a l'hora de construir  i de conveniar les places
corresponents per una residència d'avis. No ha pogut ser determinades     

Alcalde: Ara sí que li haig de demanar que vagi acabant, eh. 

Senyor Noguera: Acabo, Acabo senyor alcalde.

Alcalde: La paciència de l'alcalde és gairebé infinita, però      

Senyor Noguera: És que avui volia superar la Maria       

Alcalde: Això fa uns minuts que ho ha aconseguit, eh. Si és per això, ja pot parar perquè ja ho ha
aconseguit.    

Senyor Noguera: Ja està, ja acabo, ja acabo. 
Per tant, el nostre, vaig al final, eh. 
No han pogut ser determinades aportacions que fèiem a determinades places, com pugui ser la
Plaça Jaume I, amb la seva reforma, inversió nova, i el seu entorn. 



I, per tant, el nostre vot serà negatiu, tant a les Ordenances Fiscals de 2019 com els Pressupostos
de 2019 d'aquest Ajuntament de la ciutat de Granollers. 
Gràcies senyor alcalde i disculpi, disculpeu el temps d'excés.   

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades, per fer la doble feina de Portaveus del
grup socialista i, a més a més, responsable d'aquest expedient i, per tant, ell no hauria de tenir
límit, però en tot cas, també li fixaré, eh, senyor Terrades, endavant:

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Em poso el cronòmetre per anar-me'n controlant jo mateix i
intentar no acumular excessiu temps. 
Primer de tot, perquè sinó me'n descuidaria; crec que cal agrair la feina del que, fins fa poques
setmanes era el Cap de l'àrea d'economia de l'Ajuntament, el senyor Francesc Rubio, que des del
punt de vista tècnic, la seva empremta està en aquests Pressupostos, com ha estat amb els dels
darrers anys. 
Per tant, faré algunes contestes, no em dirigiré a cada Grup en particular, potser alguna referència
en alguna, en algun moment, però, com que hi ha hagut algunes crítiques genèriques, doncs, faré
una contestació global. 
Vist "lo" vist, probablement haurem de tornar, en tot cas, això ja li correspondrà al nou govern en el
proper mandat. 
Haurem de tornar al debat clàssic; primer debatem les Ordenances Fiscals, i al cap d'un mes, mes
i mig debatem els Pressupostos d'ingressos i despeses. 
En tot cas, es va fer l'esforç de compactar el tema i de compactar la feina i, i el que se li demanava
a tots els serveis tècnics, els equips tècnics de les diferents regidories de l'Ajuntament, per poder
fer el debat en global, però, vistes les disfuncions, potser haurem de tornar al sistema anterior.
Pressupost continuista, doncs, mirin,  sí.  Sí,  sí,  és un pressupost continuista que obeeix a uns
determinats programes que nosaltres considerem satisfactoris i,  que parlant amb la gent de la
ciutat, amb les empreses de la ciutat, en termes generals, consideres satisfactoris i, per tant, els
continuem,  els  aprofundim,  els  dotem  de  més  recursos  i,  com  que  el  món  canvia  i  canvia
ràpidament, doncs,modulem aquestes propostes. 
Abans els hi parlava d'aquesta reflexió i de programes concrets que ja s'executen l'any que ve, al
voltant de la irrupció exponencial de l'economia digital, també; però, és que a més a més hi ha una
realitat, quan comencem a discutir, a confeccionar els Pressupostos de l'Ajuntament, siguin de
cinc,  de deu del  que sigui,  és a dir,  aquests 77,  quasi  coma,  3.000.000 d'euros de despesa
ordinària,  el  91%, el  91%, abans de començar  a discutir;  miri  que ens discutim,  eh,  amb els
regidors i regidores del Govern, ja hi estan assignats, ja hi estan assignats. 
Aquí podem fer els discursos, que deuen quedar molt  bé, hem de modificar la filosofia de les
Ordenances Fiscals, hem de modificar i canviar els Pressupostos de dalt a baix; el 91% de la
despesa ordinària de l'Ajuntament, abans de començar a discutir ja està compromesa. Amb què,
amb els salaris del personal;  amb la càrrega financera que hem de fer front,  i  sort  que l'hem
reduïda!, al llarg d'aquests anys; i amb els serveis que es presten a la ciutat. Encendre els llums
cada dia a la ciutat, o netejar la ciutat, o prestar a les polítiques de serveis socials, abans de
començar el debat ja s'ha menjat el 91%. I, m'estalvio explica'ls-hi que passa amb el 9% restant,
eh perquè alguna part ja està compromesa. 
Abans  sobre  la  senyora  Maynou  parlava  del  Fons  de  contingència.  Escolti,  el  Fons  de
contingència que,  evidentment,  inicialment servia per  si  sortia  alguna contingència a la  ciutat,
hores d'ara, més o menys, ja sabem a que l'haurem de destinar; el que passa que les normatives
que han d'emparar  aquest  Fons de contingència,  a qui  li  correspon que,  és en bona part,  al
Govern d'Espanya o al Consorci de residus del Vallès Oriental, encara no ha acabat de perfilar, o
el  Real  Decret  o  els  preus  públics;  però,  comptat  el  que  ens  arriba,  pràcticament,  aquest
1.200.000 euros que hi ha de Font de contingència, s'ho menjarà això, eh; o sigui que, clar, el
marge després de debat, és el que és.  
Jo faig la pregunta: ¿Vostès no programarien de l'acció cultural que es fa al Teatre-Auditori de
Granollers? 
Vostès,  m'estan  dient  que  Roca  Umbert,  allò  d'una  tacada,  deixarien  de  fer-li  l'activitat;  ¿He
escoltat això? o a mi m'ha semblat escoltar que hi havia una crítica de profunditat en aquestes
polítiques; algú deu considerar que això és elitista; no, no que consti que alguns grups defensen
tancar les programacions i altres no. 



Les escales mecàniques. Algú ha dit o ha criticat. ¿Algú ha pensat amb els equipaments que hi ha
a la part alta de la ciutat? ¿i els usuaris que utilitzen aquests equipaments? ¿Algú ha pensat en
com  està  articulant  la  piràmide  d'edat  a  la  nostra  ciutat?  Potser  entendrien  algunes  de  les
actuacions que es fan per poder accedir a determinats equipaments de la ciutat. 
¿O és que algú critica que la Font del Ràdium, que és un dels polígons més antic d'activitat
econòmica  de  la  ciutat  no  s'ha  de  millorar  la  seva  dotació?  ¿No  volem  fer  competitives  les
empreses que hi ha en aquell sector? Nosaltres creiem que sí, altres opinen el contrari. 
Transició energètica. Mirin, en aquests moments hi ha alguns equipaments que funcionen amb
plaques fotovoltaiques i que reforcen l'autoconsum d'aquests centres; Can Muntanyola n'és un. I,
si algú hagués seguit l'activitat de licitació i de contractació a l'Ajuntament, sabria que hi ha dos
equipaments municipals, prou importants, com l'Escola Municipal del Treball o el Centre Vallès,
que ja tenen adjudicat la instal·lació de plaques fotovoltaiques perquè puguin ser productores i
autoconsumir la pròpia energia que  generaran. 
O,  ¿Algú  ha  mirat  els  pressupostos  d'inversions  d'enguany?  Estem  proposant  instal·lar  una
caldera de biomassa de calor que donarà servei a tot  el sector educatiu i cultural del cor de la
ciutat, des del Cumella fins al Centre Cultural. Hi ha un altre projecte al damunt de la taula que
donarà servei a tot l'espai esportiu del sud de la ciutat. 
Miri, a les escoles bressol de Granollers hi pot accedir tothom; perquè el debat no és si algú paga
més o paga menys. El debat és que, el que vam quedar, jo entenc que hi hagi gent que no hi
estigui d'acord, però el que es va quedar a l'inici de la promoció de les escoles bressol municipal
era que, el cost de funcionament de les escoles bressol anava a terços: un terç la Generalitat, un
terç  l'Ajuntament,  un  terç  la  família;  resulta  que la  Generalitat  ha  desaparegut.  Com que  les
majories al Parlament van com van i aquestes coses es perden; hi estan obligats perquè hi ha
diversos mandats parlamentaris de tornar a participar en el finançament de les escoles bressol. I,
nosaltres el que diem és que les famílies no han de pagar més d'aquest terç, que estava pactat i
estipulat inicialment. I tothom pot accedir-hi. I si hi ha una família que té dificultats per a pagar les
mensualitats de les escoles bressol, hi ha un apartat de beques de l'Ajuntament prou important
perquè cap família pugui quedar fora. De fet, no es deuen haver mirat el Pressupost; però hi ha
765.000 euros destinats a aquest tema. 
És veritat, es van demanar uns aclariments que s'han remès aquest matí, s'havien demanat dijous
passat; entre mig ha hagut uns dies de festa; perquè el personal de l'Ajuntament també té dret a
fer les festes que els hi pertoca; s'ha contestat avui. 
Pressupostos participatius. És que no s'ha mirat el Pressupost, senyora Maynou. Hi ha 570.000
mil  euros  de  Pressupostos  participatius.  La  diferència  de  l'any  passat,  que  eren  quantitat
genèriques,  aquesta vegada té nom i  cognom, els  projectes que van resultar  guanyadors del
procés participatiu i, el que s'ha d'implementar de cara al 2020, convindrà amb mi, pot estar-hi
d'acord  o  no,  nosaltres  ho  veiem  així,que  el  Govern  de  la  ciutat  que  surti  de  les  eleccions
municipals,  del 26 de maig,  li  hem de donar l'oportunitat  de reflexionar i  de fixar  les partides
pressupostàries que consideri adients, faltaria més! que aquest Govern condicionés aquest tema;
ara, el grup municipal socialista, ja li dic, que està absolutament compromès amb que aquesta
experiència no sigui una experiència i que es consolidi a la nostra ciutat. 
Pla d'acció social, que vostè demanava, em diu la regidora que amb tota probabilitat en el Ple de
desembre,  com a  molt  tardar  el  de  gener  es  podrà  discutir;  per  tant,  abans  s'haurà  remés,
evidentment, a tots els grups municipals. 
Fiscalitat. Que aquest ha sigut un dels temes que diversos grups n'han parlat. Home, això de la
fiscalitat progressiva, alguns que tenen més marge de maniobra en alguns governs propers, de la
Generalitat,  tampoc no és que es destaquin precisament per haver incorporat,  allò,  una certa
progressivitat al marge de maniobra que tenen. Nosaltres tenim el que tenim, que és més aviat
poquet. ¿A on el tenim? En els preus i taxes, en els preus públics i les taxes; i aquí m'hauran de
reconèixer amb la participació de tots, eh, amb propostes de tots els grups, també del Govern,
s'ha fet una política progressiva de sensibilitat ambiental en aquest sentit, en aquest  mandat. Els
grans impostos, aquests, nosaltres tenim el marge que tenim. 
Aquest matí ho discutíem amb el Josep Maria Noguera arran d'una petició que feia: "Home, aquell
debat que vam tenir sobre les famílies monoparentals no ho hem vist recollit a les Ordenances
Fiscals";  és  veritat,  la  Llei  no  ens  permet,  fins  que  no  es  canviï  la  llei  no  ens  permet  fer
bonificacions  en  aquestes  famílies,  sí,  a  les  nombroses  i  això  està  incorporat,  o  sigui,
determinades empreses i està incorporat o entitats, eh, està incorporat. ¿Què hem fet? com hem



fet amb tantes d'altres qüestions; allà on la Llei no ens permet introduir una bonificació, el que hem
fet ha sigut per via pressupostària en els Pressupostos. Podem considerar que la partida és poca
o molta, però és la que és i ja ho veurem quantes persones ho sol·licitaran; perquè tampoc no
serà generalista, anirà en funció dels ingressos d'aquestes famílies, aquesta és la nostra, la nostra
opinió. 
Jo no sé si el meu partit ha deixat la "s" pel camí. Miri, no li discutiré, com tampoc li discutiré si
vostès ha deixat la "e" pel camí; perquè les propostes que ens han fet, que ens han formulat sobre
la bonificació d'Ordenances Fiscals, si se les miren, ¿sap a qui beneficien? a les grans empreses
que estan ubicades Granollers. ¿Sap quin impacte tenen o podien tenir sobre els ingressos de
l'Ajuntament? al cap baix,  eh, pel cap baix,  aproximadament,  uns 600.000 euros; i  no afecten
aquella família amb pocs recursos; perquè sí, hi ha una proposta, que l'hem avaluada, 18.000
euros, que seria de menys recaptació; però, l'impacte, l'impacte, és sobre les grans empreses de
la ciutat. 
Miri, jo li diré una cosa, en aquests anys de crisi, una part de la recuperació econòmica ha vingut
per  la  devaluació,  ara  no  de  la  moneda,  perquè  tenim  una  moneda  única,  dels  salaris  dels
treballadors i treballadores d'aquest país. En aquests moments el sector empresarial, en el seu
conjunt està ja amb tasses de benefici similars o superiors als de l'any 2007. Si vostè fa el gap de
l'acumulació de benefici i el que cobrem els treballadors i treballadores, o la gent empleada, veurà
que hi ha una acumulació de capital important, també d'empreses de la ciutat i al llarg d'aquests
anys hem fet un esforç; però és clar, no  se'ns pot demanar que hi hagi bonificacions del 50%, per
tant, jo no posaré si votés s'han descuidat alguna lletra pel camí, ara, aquesta és la realitat de les
coses que ens han proposat. I, fins i tot, algunes que per vostè són novedoses, com no cobrar o
establir una bonificació  de fins al 20% per aquelles persones que hagin d'utilitzar contenidors a
una distància superior a un quilòmetre, suposo que es refereixen a persones que viuen a Palou. Si
vostès haguessin fet l'esforç de llegir-se les Ordenances Fiscals, haguessin vist que les persones
que estan a més d'un quilòmetre d'un contenidor, no és que els hi apliquem una bonificació del
20%, és que no paguen, estan exemptes, per tant, molta crítica al Govern, però, el que hi ha és el
que hi ha. 
I, per acabar, alcalde, perquè si no, jo m'animo i continuaríem. 

Alcalde: Porta, exactament quinze minuts. 

Senyor Terrades: Sí, quinze minuts. 
Residència d'avis.  Qüestió de ciutat.  Estic d'acord amb vostè, senyor el Noguera, tant és una
qüestió de ciutat per a nosaltres, que li repeteixo les paraules que li vaig dir l'any passat, tenim el
projecte fet  i  a  punt  de licitar;  el  meu grup municipal  li  va demanar  al  grup parlamentari  que
presentés una proposta de resolució al Parlament, per a veure si es desencallava aquest tema;
encara no s'ha discutit. 
Ara, demà l'alcalde de la ciutat es veu amb el Conseller. Esperem tenir bones notícies. I si tenim
bones notícies, escolti,  farem una modificació pressupostària, sense cap problema; o, ¿és que
vostè, o és que vostè no està d'acord en que s'apliquin els romanents de tresoreria si n'hi han?
¿És que no els aplicaria? ¿M'està dient això? Que si n'hi ha de positius no els apliquem. Doncs,
mirin, no és la posició del Govern de la Ciutat, ja li dic. 
Si  la  reunió de demà anés bé,  que espero que vagi bé,  els  recursos que nosaltres hi  hàgim
d'aportar en aquest projecte, espero que la Generalitat també n'hi aporti. Doncs, no es preocupi
que estaran al damunt de la taula. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Terrades. 
Obriríem el segon torn. Si que demanaria que ens centréssim als cinc minuts, si  és possible.
Endavant senyora Oliver, té la paraula. 

Senyora Oliver: Ho intentaré. Bé, doncs, aniré una mica a "piñonazo". 
Tema tancar Roca Umbert. Home, a veure, senyor Terrades, és que em sembla que he estat prou
explícita, és a dir, nosaltres no estem dient que s'hagi de tancar la Roca Umbert o que s'hagi de
tancar la gestió cultural que es pugui estar a Roca Umbert. He dit, i torno a parafrasejar, la meva,
el meu verb utilitzat que ha estat "reflexionar", ho torno a remarcar, "reflexionar" entorn la gestió i,



sobretot,  entorn al dèficit  que genera any rere any; per tant,  jo crec que això és una primera
esmena que faig perquè m'ha fet esment sobre el tema de Roca Umbert. 
El tema de les  escoles bressol, però, si és que és ben senzill, és que es tracta senzillament, el
que diem nosaltres, el que diu Esquerra, és això, és a dir, que qui més tingui més pagui; no és que
es tracta que tothom pagui un terç o pagui una quarta part, es tracta que aquella rendes més altes
són les que acabin pagant més, en detriment d'aquells que no tenen tants recursos. 
I, precisament, per això, senyor Terrades escolti, miri, que l'estic interpel·lant; jo no li he dit i, no li
diré, i no li diré, perquè, a més, em fa gràcia perquè, justament, sabia que avui dia també ens
trobaríem amb aquesta frase: "És que no s'han llegit el Pressupost"; jo  senyor Terrades, no li diré
que  no  s'ha  llegit  la  filosofia  de la  fiscalitat  justa,  perquè  entenc que  no és  un problema de
comprensió, no és un problema sintàctic, ni és un problema de morfosintaxi, ni de semàntica tan
sols; per tant, no és un problema gramatical, és un problema de diferències polítiques i, per tant,
de projectes polítics diferents i, justament, per això, estem aquí. Per tant, senyor Terrades, no ens
infantilitzi,si us plau, i li dic en nom propi, no ens infantilitzi més, quan se'ns acusa que no ens
llegim ni Pressupostos, ni Pla d'igualtat, ni Pla de joventut, ni Pla de;  si no que pot ser els llegim i
els llegim amb una altra òptica, amb una altra perspectiva i amb una altra manera de pensar i, per
tant, amb una altra manera de prioritzar, justament allò que hauríem de fer amb l'Ajuntament,  per
tant, senzillament li volia deixar esment. 
Una de les coses, per tant, per no caure en el pleonasme i, per tant, no repetir-me respecte del
que jo entenc que, de manera efusiva i, per tant, amb el pazos, en funció de la retòrica aristotèlica,
hi poso la passió ¿per què no? perquè la política és apassionada i, cal passió també a la política.
L'únic que jo volia comentar, era un tema dels sous que, sí que he comentat l'assignació a grups
municipals i,  em sembla important, quan parlem de la plantilla;  doncs, posar també una mica
damunt de la taula el concepte de la reflexió entorn de la bretxa salarial que, ja és una cosa que
hem comentat i, de fet, sí que de veritat m'estic repetint d'altres, d'altres anys, segurament, i és un
tema que no ens cansarem de dir, que hi ha una bretxa salarial d'aquests 700 i escaig, contractes
directes i, efectivament, molts contactes indirectes a través de l'Ajuntament i, entenc, que hi ha
una bretxa, doncs, bastant vergonyant. 
Entre els sous més alts de 60.000, fins i tot algun de 100.000, i aquells que arriben a tot estirar els
1.000 euros. 
Per tant, aquesta bretxa salarial, entenc jo, que seria una cosa, també a posar damunt la taula. I,
no ho dic jo, sinó que ho diu "el Expansión", per tant, suposo que deu tenir fons una mica fiables,
el tema del sou de l'alcalde, que trobo que jo no sé si s'ha de parlar, en tot cas, el trenta d'octubre,
però, entenc, que si tot està una mica manegat quan arribem a la discussió sobre el Pressupost i
Ordenances  Fiscals,  doncs,  no sé,  mirem la  manera de  veure  com podem subvertir  algunes
coses, com per exemple, coses que ens afecten que són els sous. El sou de l'alcalde, ens va
sorprendre perquè va sortir la notícia al diari Expansión, el vuit d'octubre passat i,  ens cridava
l'atenció, senzillament, perquè no és un alcalde que cobri com està cobrant, per exemple, l'Ada
Colau, que entenc que està cobrant molt per sota del que convindria, que són 2.200 euros; però,
2.200 euros que està cobrant l'Ada Colau, el que està cobrant el senyor alcalde, doncs, entenc,
que  hi  ha  un  un  desencaix,  tenint  en  compte,  i  això  és  una  cosa  que  em remeto  al  diario
Expansión, per tant, no són fonts de la CUP. El diario Expansión diu que, el sou de l'alcalde és
l'11è de tots els sous majors de Catalunya, quan precisament, vostè, ho diu l'Expansión, per tant,
posi's en contacte amb l'Expansió, quan està governant la ciutat que ocupar el lloc 21è. Per tant,
entenc que el tema dels sous, i  aquest desajust,  doncs, el tema dels sous té a veure amb la
legitimitat  amb  la  qual  podem  acabar  parlant  de  paraules  com,  justícia  social  redistribució,
desigualtats o exclusions; i aquí, és on rau aquesta diferència principal, probablement, entre el
Govern que ens governa i la CUP, en aquest cas. Gràcies.

 Alcalde:Moltes gràcies. Per part de Ciutadans. Endavant, senyor Messeguer, té la paraula: 

Senyor Messeguer: Miri,  ara faré. Senyor alcalde, gràcies. Defendré el sou de senyor alcalde;
perquè els sous depenen amb les gestions que es fan; i seré breu. 
A la senyora Colau, tot el que cobra, massa que cobra, està destrossant Barcelona. Gràcies.

Alcalde: Deixi'm, en tot cas, sí que demanaria una mica de respecte per la senyora Colau i, per
totes les persones del servei públic. 



Per part d'Esquerra, endavant, senyor Llobet, té la paraula: 

Senyor Llobet: Moltes gràcies. Bon vespre. Debat espès.
Jo, abans també voldria començar la meva intervenció recordant-me de la figura de Josep Bover,
que, amb seva marxa em recorda que, mica en mica, se’ns allunya de la memòria el Granollers
d’abans, un Granollers més poble que ciutat. I els diré que des d’un punt de vista nostàlgic a mi no
m’agrada, perquè aquell Granollers és el que m’uneix al Granollers del meu avi; el Granollers de
Ca l’Ambròs, de Can Sebi o de Can Porta, entre d’altres. Llocs mítics que van marxant per a donar
pas a una nova ciutat més global, complexa, amb oportunitats i nous reptes, segur. Veig que hi ha
algú que té els mateixos records; però, alguns no volem deixar de recordar que, per a construir la
ciutat de futur compartida que volem, cal no oblidar els valors d’aquell Granollers que, bàsicament,
representava en Bover, que són: ciutat de cultura, de carrer i de conversa, i de fraternitat cristiana,
també.  
Entro  ja  en  matèria  i,  després  que  la  Núria  els  hi  hagi  remarcat  els  aspectes  que  nosaltres
incorporaríem, i veiem, diguéssim, que han deixat l'ambient, com tots els altres, només faltaria.
Deixi'm que els hi faci unes apreciacions més enllà de la numerologia, les sumes o l’apassionant
debat  de  les  partides  pressupostàries  amb  noms  tants  estimulants  com  J1000/91220/22104
Vestuari  d'alcaldia.  Números  i  més  números,  els  quals  són  imprescindibles,  segurament,  per
gestionar la cosa pública, no ho poso en dubte, però, tal i com vostès els expliquen, no acaben
mai  de reflectir  del  tot  l’ideal  o  els  valors  que volen donar  a les  polítiques.  En definitiva,  ho
expliquen des de la  gestió pura i dura, ens assembla. 
I quan la política s’explica només des de la gestió, com fan vostès, es converteix en burocràcia; i
és l’exemple clar,  creiem,  alguns i  molts  ciutadans de la  ciutat  d’un govern cansat  que ja  no
somnia el futur. Anys d’anar fent, de tenir la casa endreçada i prou i de complir les lleis d’estabilitat
pressupostària.
Per cert, i entrant també una mica amb el que el senyor Terrades ens deia, per exemple, jo he
apuntat, vostè ha recalcat una idea, que a mi, l'altra dia també la vaig a apuntar, que és aquest
91% de despesa ordinària de l'Ajuntament, se'n va a salaris, càrrega financera, deia i serveis que
es presten a la ciutat, com volent dir que no tenim marge, jo he entès això. 
Jo he apuntat aquí en majúscules. Doncs, així què, ¿No fem res?¿No fem política? Aquesta idea
de contractar un gestor que ens porti els números. 
Per cert, ens qüestionàvem, també les propostes que els hi fèiem des d'Esquerra. Discutim-ho, és
a dir, en definitiva, nosaltres el que els hi estem dient és: parlem-ne, negociem; és a dir, hem tingut
la informació amb molt poc temps, l'hem pogut treballar amb molt poc temps. Parlem-ne som gent
de conversa i de carrer, de trobada. Els números els tenen vostès. Nosaltres, anava a dir,  no
posarem traves a les grans empreses, però, nosaltres  estem més a favor dels botiguers i dels
petits i mitjans empresaris; i el que volem, amb aquestes propostes són crear ocupació, que em
sembla que és el que, segurament, ocupació de qualitat, que és el que ens uneix a tots, per tant,
va cap aquí. Per tant, va cap aquí ara, parlem-ne, trobem-nos, discutim-ho, no amb quinze dies,
allò,  aprovar  els  Pressupostos en una comissió,  una tarda vespre d'octubre  freda i  de forma
ràpida. 
Recupero el fil. Per tant, abans de fer un debat tècnic i microscòpic de les partides destinades a
inversions o despeses, crec que caldria, deia abans, saber quina és la idea  de ciutat, el model de
vila, que vostès volen posar sobre la taula.
Em sembla que el mes que ve tenim el debat sobre l'Estat de la Ciutat i també en podrem parlar,
però, jo, en definitiva, ho deia la Maria abans, l'eina que tenim per decidir com fem la ciutat és la
que avui discutim.  
Li torno a dir, els hi torno a dir: remarquem com molt altra gent, també, la gent de Ciutadans, ho
deia, en aquests, tots els que hi formem el consistori. Deia :Un projecte de Pressupostos ha de ser
discutit  amb temps i  calma; i  que les coses no es poden fer  de pressa i  corrents i,  per això,
haguéssim desitjat un debat seré i no a corre-cuita, valorant idees contraposant propostes.
Nosaltres  som republicans.  Venim d'això,  de  discutir,  de  parlar-ne  i,  per  tant,  no  fer  aquesta
política " the last minut",  d'última hora abans del Ple,  perquè no ens puguin dir  que no tenim
resposta. Ens sembla una manera estranya de construir una ciutat que es trobin els consensos
com li agrada dir a l'alcalde; i jo ho comparteixo, i fa molt de temps que ho dic i que ho escric. 
I, bé, referit a com parlen. Jo segueixo venint del carrer, amb la gent. A vegades, em sorprèn de
com parlen.  Vostè ha definit,  senyor  Terrades,  el  Pressupost  com Pressupost  continuista  que



obeeix  a  uns  determinats  programes  que  considerem  satisfactoris.  Bé,  en  canvi,  nosaltres,
idealistes com som i ferms creients que la política ha vèncer la burocràcia; ens agradaria haver
sentit de les seves paraules els conceptes com, per exemple, si les volen apuntar, eh:
-Amb aquest Pressupost gestionarem amb cura el diner públic per a fer possible una economia
local que distribueixi millor els recursos per ajudar contra l'atur, que n'hem parlat poc.
-Prioritzarem la solidaritat, com deia la Manuela Carmena, l'altra dia que ens va acompanyar, i
vetllarem per a oferir solucions i oportunitats als nostres joves i empresaris.
-O invertirem en il·lusions per seguir fent tot el possible per tenir un creixement econòmic equilibrat
i mediambientalment sostenible per deixar de ser la ciutat del fum.
Nosaltres explicaríem el Pressupost així; i això no ho he sentit, d’una altra manera. Perquè seguim
creiem que un altre món és possible, una altre Govern de la ciutat és possible i una altra manera
d’explicar els Pressupostos, també.
Més propera i amable, mirin.
Perquè explicar la política com vostès ho fan, sona ara, ja ara antic i una mica com de polític de
manual de polític professional, vaja. 
I Tenim la sensació que Vostès, després del molt de temps que fa que governen, han canviat les
il·lusions  per  les  partides  pressupostàries  i  han  transformat  els  ideals  pel  Pla  General  de
Comptabilitat. 
Per  acabar-ho  d’adobar;  quan  expliquen  les  seves  polítiques  ho  fan  amb  els  arguments  de
l’adversari.  I aquí sí que m'explico. Vostès per dir-nos què faran usen les paraules que utilitzaria
qualsevol partit  conservador europeu. La socialdemocràcia moderada que representen és cada
cop més moderada i menys socialdemocràcia. Això de la "S" que dèiem.
Concretament  em  refereixo  que  vostè,  Sr.  Terrades,  quan  ens  ha  exposat  com  gestionaran
l’hisenda ha fet servir paraules, i això haig de dir que ho tenia escrit d'abans, i per tant, jo tenia por
que no les digués,  i  les ha dit.  Per exemple,  vostè ha dit:  Rigor,  eficiència o contenció de la
despesa salarial, està apuntat, eh. Coses d'aquestes, bé, les tenia apuntat. Diu, la  Merkel també
les fa servir sovint, per això deu plegar ja.
El que no entenguin de les meves paraules que, el que vull dir, és que cal estirar més el braç que
la màniga o que hem de malbaratar els recursos públics. Això no ho volem dir, ni ho diem, faltaria
més, s’equivocarien de mig a mig si ho entenen així; des d’Esquerra Republicana de Catalunya,
un partit de govern amb 82 anys d’història, entenem que la gestió pública ha de ser exemplar,
transparent, òptima i de resultats socials comprovats.
I  com que sabem que vostès els  recursos públics els  gestionen de forma ordenada,  això ho
acaben de dir, em remou l'estómac pensar que podríem fer, més i més per ajudar a fer possible
una ciutat més solidària amb els que pateixen, com deia, torno a dir, la Manuela Carmena, l’altra
dia.
Acabo,  vaig  acabant.  Governar  avui  demana altres  maneres  de  fer  i  dir,  innovar,  aprendre  i
impulsar projectes que funcionen, per exemple, a altres ciutats i municipis,per cert, celebrem que
en el primer esborrany de les ordenances, que ens van enviar, es fixessin en Sabadell, una ciutat
que ha impulsat polítiques socials valentes i que estaria bé acostar-nos
Perquè, i ara sí que acabo. ¿Saben una cosa? ¿Saben qui parla com ho ha fet vostè, senyor
Terrades? Sap qui utilitza també el llenguatge que ha utilitzat vostè, sap on se senten paraules
com rigor, eficiència o contenció de la despesa, doncs, per exemple: 
Al Consejo de administración del Banco Santander
A la Junta general d’accionistes d’Endesa 
O al palco del Bernabeu, cito a Florentino Pérez, quan feia abans la Maria, quan conversa amb els
seus amics de l’IBEX 35.
En canvi, ¿Sap, on segur, segur, segur que no se senten aquestes paraules?, doncs, per exemple,
o jo crec que no se senten i n'estic convençut que no: 
A l’AMPA de l’escola Ponent,
A l’associació de comerciants de Granollers Nord 
O al Club de futbol de l’Atlètic del Vallès. 
En  aquests  llocs,  en  comptes  de dir  rigor,  eficiència  o  contenció  de  la  despesa  es  parla  de
projectes, il·lusions i futur. Que és el que tots volem i compartim.  
I, Com pot entendre nosaltres ens sentim més còmodes amb aquests conceptes i aquesta gent
que no amb els que van al Palco del Bernabeu.
Moltes gràcies.



Alcalde: Moltes gràcies. Per part part del PDeCat, el senyor Noguera: 

Senyor Noguera: Sí, gràcies.  Bé, com que jo ja he gastat amb excés el temps, seré, intentaré ser
molt sintètic. 
Bé, en tot cas, ha quedat clar, segurament, moltes coses d'aquest Ple, però, senyora Maria Oliver,
no s'amoïni perquè haurem de llegir només un 9% del Pressupost, eh, perquè si el 91% ja està,
diguéssim compromès, doncs, llegirem només un 9%, a tall d'humor. 
En tot cas, estem d'acord amb la prioritat,  com deia, de ciutat,  com altres, de promocionar la
residència d'avis i, bé, si s'han de tenir aquests contactes amb el Conseller, amb el Govern de la
Generalitat, doncs som-hi, tirem endavant i aquí ens hi trobaran. 
Jo no he dit, exactament, que no s'hagin d'aplicar partides de Romanent de Tresoreria, senyor
Terrades, eh, precisament en parlava avui amb vostè per telèfon; i  vostè em deia: És que clar, -Jo
li deia: Fem-ho de Romanent li deia jo, i vostè em deia: Caldrà veure com acabem a liquidació del
2018, i veurem com quedarà el Romanent en relacions anys anteriors. Sempre amb aquell fre de
mà posat que jo deia, que quan els interessa, d'alguna manera, per posar aquestes limitacions
pressupostàries doncs,  comenten aquestes qüestions,  per tant,  jo,  deia,  en tot  cas,  que hi  ha
moltes modificacions de crèdit extraordinàries i, que evidentment, també deia en el meu a petit
relat, que a vegades, evidentment, són necessàries en la vida de la ciutat, de fer, doncs, aquests
canvis pressupostari. 
Bé, nosaltres, jo mateix també tinc ideals, deia el company d'Esquerra Republicana, encara que
m'hagi de mirar també el Pla general comptable, moltes vegades. Bé, moltes gràcies.   

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades, per cloure el debat: 

Senyor Terrades: J51212311422300, algú s'ha quedat aquí; però no ha llegit el que hi ha al costat,
o no ha volgut llegir-ho, o no ha volgut explicar. Transport adaptats o llegiré una altra partida; és
això, deu ser, això de la burocràcia, així a "voleo", eh; J51202311548001; si ens quedéssim aquí:
Buròcrata!.  Atenció  assistència  a  la  pobresa  energètica;  Hi  podria  seguir  tota  la  nit,  eh.  Ens
estaríem fins  a  la  matinada.  Vostè,  ens  els  seus  papers  em demanava:  Per  què  no  fan  un
programa,  allò,  que  el  Pressupost  es  pugui  discutir  per  programes;  però  si  ho  tenen  en  el
document.  Vostè ha vingut aquí fent el  discurs perquè ja està en campanya electoral.  Ens ha
parlat de tot, de poesia, però, i si ha volgut  ridiculitzar el debat del Pressupost, ja li he dit, sí, sí,
són  partides  pressupostaries,  números,  però,  al  costat,  allò  que  vostè  s'ha  descuidat,  té  la
definició de què és cada cosa. 
Rigor, ens parlava. Doncs, miri, sí. Què m'estan dient, ¿que estiraria més el braç que la màniga?
Escolti ja el convidaré en el debat de Pressupostos al Parlament de Catalunya quan es presentin,
a veure què diu el Conseller d'economia de la Generalitat de Catalunya, és que jo estic d'acord
amb ell.  Ens parlarà de rigor, ens parlarà d'eficàcia; és a dir, si no haguéssim aplicat rigor en
aquests anys de dificultats econòmiques a l'Ajuntament, tots els programes que per vostès són
números i que per nosaltres són l'èpica diària a la ciutat, no s'haguessin pogut tirar endavant.
Perquè, miri,  sí, la ciutat és l'èxit col·lectiu de moltes generacions, alguns de vostès m'ho han
sentit a dir; de les actuals, de les passades.  
El Govern de la ciutat té l'obligació de gestionar el present i, sobretot, de pensar en el futur. En
aquest pressupost hi ha moltes de les accions que ens han de plantejar, el que ens ha de portar a
definir també aquest futur de la ciutat; i el nostre model no és un model, allò que vostè diu: arcaic,
que vostès han perdut, fins i tot, la socialdemocràcia pel camí; no, no, si el nostre model de ciutat
té una traçabilitat. Té tanta traçabilitat que al llarg de molts anys ha tingut un suport amplíssim,
transversal,  transversal  de  molts  ciutadans  i  ciutadanes  d'aquesta  ciutat.  Hi  treballarem  des
d'aquests ideals per seguir-ho mantenint. 
I, probablement, la cultura no porta, aporta molts beneficis no  econòmics  i,  per  tirar
endavant aquests beneficis que aporta la cultura, la creativitat, no en tingui cap dubte, senyora
Oliver que, malgrat que vostè a vegades es "passa de frenada" des del meu punt de vista; hi posa
algunes dosis de demagògia a les seves intervencions, nosaltres seguirem apostant per la cultura
que vostè creu que el nostre model és un model elitista, jo crec que no, i seguirem apostant per la
creativitat a Roca Umbert, encara que ens costi algun "quarto". Perquè aquestes reflexions, acabo
alcalde, que vostès els agradaria aportar al voltant d'algun model, jo estic convençut, és un judici



de valor, jo li reconec, ens acabaria portant més dèficit municipal i més aportació de recursos en
aquests equipaments municipals. Gràcies.   

Alcalde:  En  tot  cas,  per  acabar  les  reflexions  que  han  hagut,  que  jo  agraeixo,  han  sigut
interessants i que em sembla que des de la visió de cadascú té, doncs, ens donen la llum d'una
manera d'entendre la ciutat. 
Jo voldria remarcar algunes coses que crec que val la pena dir aquesta nit. 
Mireu,  la convicció meva i  compartida,  òbviament pel Govern que,  els  Pressupostos que avui
portem a aprovació són els que necessita la ciutat, n'estem convençuts, sinó no estaríem aquí.
Són els que la ciutat necessita i estan construïts a partir de criteris molt clars, de prioritats molt
clares. 
Deixeu-me esmentar quatre prioritats que el Jordi Terrades ha anat explicant i que jo vull insistir.
La primera prioritat és tot el que fa referència a atenció social. Mirar els ulls els efectes de la crisi i
donar la volta i a revertir situacions que no ens agrada a ningú amb la lluita  per la igualtat i per
l'equitat. Nosaltres treballem per ciutats que no oblida ningú i, quan ens posem a fer pressupostos,
amb  el  marge  que  tinguem  i,  més  enllà  del  marge  que  tinguem,  en  primer  lloc,  posem  les
persones. I posem les persones i els seus problemes, per tant, la primera qüestió, i es pot veure
clarament les xifres, la primera qüestió que creix, en moments en els que cal fer aquest esforç, és
tot el que fa referència a atenció social. 
La segona qüestió. Doncs tot allò que té a veure amb el manteniment de la ciutat. Aquí hi ha unes
coses importants també. 
Hem avançat molt en termes inversors i el que convé també és posar la mirada, posar l'èmfasi
amb el manteniment d'alguns aspectes que tenen a veure amb l'espai públic i també tenen a veure
amb els equipaments. 
Tercer eix de prioritat. El que fa referència a la creativitat, amb tot això, amb tot allò que hi ha al
voltant: cultura, educació, esports; tot allò que fa que les persones es puguin desenvolupar amb
una  ciutat  que  ha  apostat  per  a  ser  ciutat  educadora  i  que  està  reconeguda,  a  molts  llocs,
probablement per molts dels que estan en aquesta sala no, però, curiosament, per molta gent de
la ciutat i també per molta gent de fora la ciutat, com una ciutat que ha fet molta feina i que lidera
projectes de ciutat educadora. 
I és un Pressupost sòlid, molt sòlid, no està fet amb fum ni amb basses de peus de fang; està fet
amb  la  solidesa  d'un  projecte  que  s'ha  guanyat  la  credibilitat  de  la  gent.  Projecte  sòlid  i
Pressupostos  coherents,  efectivament,  perquè  provenen  del  desplegament  d'un  Programa
d'actuació municipal que s'ha explicitat i que té a veure, òbviament, amb el programa que aquest
equip va presentar a les eleccions i que va treure, vull recordar-ho, una important, important suport
de 10.300 persones, pràcticament;  per  tant,  coherència  amb  credibilitat,  solidesa  i,  aquests
elements ens permeten, també, afirmar que aquest és un Pressupost que no mira només l'avui, si
no que mira llarg.
I només falta repassar les inversions que es proposen. 
Estem parlant de 13.000.000 d'inversions. Algú deia, sonen timbals electorals, doncs, mirin tot el
contrari.  D'aquests  13.000.000 que hi  ha  d'inversions,  7 són gestió  de permanent  convicció  i
recerca  d'aliances  amb gent  que  aporta  aquests  recursos.  Dels  13.000.000  d'inversió,  6  són
municipals  i  7  són  obtinguts  o,  d'altres  Administracions  o,  de  particulars  o,  de  privats  o,  de
convenis o d’acords. Per tant, els itineraris et porten a tancar acords quan es pot i, perquè vingui
un any electoral, senyora Maynou, no llençarem 7.000.000 d'euros d'aportacions  externes per no
fer inversions. 13.000.000 d'euros que, òbviament, aquest equip de Govern no podrà disposar
perquè  invertir 13.000.000 d'euros requereix molt temps, i molt esforç i moltes gestions; però, en
tot cas, calia posar aquest esforç sobre la taula perquè, aquí hi ha inversions de mirada llarga, per
aquest projecte, aquest que projecte que representem nosaltres, no té, no ha tingut mai volada
curta, ha tingut mirada llarga i no s'ha plantejat mai la seva estratègia, ni el seu itinerari en funció
unes dates que tenen unes eleccions pel mig. 
Hem anat sempre més enllà perquè el primer que hem de posar sobre la taula són les necessitats
de la ciutat, i el que avui tenim en el Pressupost d'inversions és un anàlisi, des del nostre punt de
vista, realista, coherent dialogat amb molta gent i,  a més a més, lligat i  concertat amb moltes
administracions per tal de seguir transformant la ciutat. Mirada llarga. 
Aquest Pressupost s'executarà durant l'any que ve, no importa el més, però, en tot cas, hem fet la
feina perquè hagin els recursos per fer-ho possible. I,  des del punt  de vista aquests recursos



s'aconsegueixen bàsicament per dues qüestions: s'ha fet una bona gestió i val la pena parlar de
bona gestió. Preferim parlar de bona gestió que de mans amb forats i de gestions dissortades. La
nostra ha estat una bona gestió, per això, hem pogut assolir recursos que avui hi ha sobre la taula
i,  a més a més, perquè com que la nostra gestió porta un balanç extraordinari de credibilitat,
trobem sempre socis i aliances per fer possible somnis que compartim amb molta gent. Els somnis
s'han d'atrapar, per atrapar-los es necessiten recursos i els recursos s'han de gestionar i, s'ha de
fer amb eficàcia, amb responsabilitat, amb força i amb eficàcia, és així, no podem prescindir del
rigor com un element clau per construir aquesta història. Els somnis s'han d'atrapar i els recursos
s'han d'obtenir. 
I voldria acabar la meva intervenció, com ha fet el Jordi Terrades, recordant en Francesc Rubio.
Aquests són els últims Pressupostos que en Francesc Rubio ha contribuït a elaborar en aquesta
casa. 
Deixeu-me donar-vos una xifra. Dels 40 Pressupostos municipals que s'han aprovat en aquest
Ple, 25 tenen la mà del Francesc com a tècnic o com a regidor. Un exemple de coherència, un
exemple de rigor, un exemple també d'ambició i de capacitat de treball per tal de construir un
discurs que ha servit a la ciutat d'una manera intensa.
Jo voldria aprofitar també aquestes últimes paraules per agrair la feina d'un servidor públic com el
Francesc Rubio. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL

9.
Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per a la reforma urbanística i de nova 
centralitat a l’entorn de la plaça de Josep Barangé de Granollers.

Expedient: 6/2018/62

Antecedents:

Primer. Es presenta per a la seva aprovació inicial la modificació puntual del POUM en l’àmbit de
nova centralitat a l’entorn de la plaça de Josep Barangé de Granollers, l’àmbit de la qual inclou els
terrenys de les places Pau casals, Josep Barangé, part del carrer Agustí Vinyamata, la façana de
l’avinguda del Parc i la residència de Torrebadella, amb un total de 15.271 m². El límit de l’àmbit
queda grafiat en els plànols d’informació i ordenació de la present resolució.

Aquest planejament té per objecte ordenar l’àmbit per tal de millorar la qualitat de l’espai urbà,
potenciar-ne  l’ús  i  millorar  la  funcionalitat  amb  a  espai  estratègic  de  Granollers,  atenent  als
següents criteris:

1. Reforçar les relacions entre les places i espais comercials del casc antic i el parc de Torres Villà
i l'estació d'autobusos, entenent l’espai resultant com un perllongament del parc en direcció al
centre històric.

2. Incorporar els edificis que envolten l’espai en la imatge de la nova plaça potenciant les activitats
en tot el conjunt.

3. Preveure en els edificis de la plaça usos comercials i d’activitats que reforcin la vitalitat del nou
espai,  mantenint  al  mateix  temps  la  capacitat  actual  dels  equipaments  públics  i  la  superfície
d’espais lliures (augmentant-la si s’escau en les proporcions previstes legalment).

4. Destinar a usos públics l’edifici i jardí catalogats de Torrebadella.

5. Donar prioritat per a vianants a tot l'àmbit, restringint el trànsit rodat als accessos i serveis als
edificis de l’àmbit, i reconeixent tots els possibles recorreguts que faciliten la permeabilitat entre
l’avinguda del Parc i el centre històric.

6. Generar un espai públic plurifuncional amb usos i espais variats, com àrees de joc per nens o
per avis, espais arbrats, espais aptes per a actes ciutadans, àrees de passeig o espais aptes per a
terrasses de restauració.



7.  Reordenar  el  subsòl,  limitant  els  accessos  als  situats  en l’avinguda del  Parc,  mantenint  o
augmentant la capacitat d’aparcament actual.

La proposta presentada s’ajusta a les determinacions de l’article 58 1 del text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLUC). 

Segon. Analitzat  el  document,  conté  la  documentació  prevista  a  l’article  59.1  del  TRLUC,
consistent en una memòria que determina l’àmbit, objecte, justificació i descripció de la proposta,
així com la normativa i els plànols d’informació i ordenació.

Tercer.  El 18 d’octubre de 2018 la Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha emès un informe
mitjançant  el  qual informa favorablement la  modificació puntual  del POUM en l’àmbit  de nova
centralitat a l’entorn de la plaça de Josep Barangé de Granollers, i en proposa la seva aprovació
inicial.

Quart. La tècnica d’assessorament jurídic de l’Àrea de Territori i Ciutat ha emès informe favorable
a l’aprovació inicial de la  modificació puntual del POUM en l’àmbit de nova centralitat a l’entorn de
la plaça de Josep Barangé presentada.

Cinquè.  Correspon al  Ple Municipal l’aprovació inicial  de la modificació puntual del POUM en
l’àmbit de nova centralitat a l’entorn de la plaça de Josep Barangé, en virtut de la facultat que li
atribueix l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb
l’article  52.2 c)  del  DL 2/2003,  de 28 d’abril  (TRLMRLC),  acord que,  conforme l’apartat  k)  de
l’article  114.3  del  TRLMRLC,  requereix  que  sigui  adoptat  amb el  vot  favorable  de  la  majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

Fonaments de dret:

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

II. L’article  101.3  del  TRLUC, que determina que la  iniciativa  privada no té dret  al  tràmit  per
l’aprovació  de  les  propostes  de  modificació  dels  plans  d’ordenació  urbanística  municipal  que
presenti, Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.

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

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

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

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

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

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin.

b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà consolidat,
de traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament de gas i d'energia
elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres
serveis establerts pel pla.

c) Les normes urbanístiques.

d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 71.

e) L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.



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

g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau.

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge de
protecció  pública  en  les  modalitats  corresponents  que  aquesta  Llei  determina.  A més,  si  el
planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar-ho en la memòria
social.

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

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment  la  modificació puntual  del  POUM en l’àmbit  de nova centralitat  a
l’entorn  de  la  plaça  de  Josep  Barangé,  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.- Sotmetre  a  informació  pública  la  modificació  puntual  del  POUM en  l’àmbit  de  nova
centralitat a l’entorn de la plaça de Josep Barangé de Granollers aprovada.

El termini d’informació pública tindrà una durada d’un mes i s’ha de convocar mitjançant edictes al
Butlletí oficial de la Província, a la premsa periòdica, al Tauler d’Anuncis i  a la pàgina web de
l’Ajuntament de Granollers (http://www.granollers.cat).

Durant el període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.

Tercer.- Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de llur competències sectorials que
corresponguin.

Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació la regidora, la senyora Mònica Oliveres, endavant:  

Senyora Oliveres: Sí, hola, bona nit. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit regidors, públic que
ens acompanya. 
Efectivament, com diu la senyora secretària, portem a la consideració del Plenari, avui, aquesta
nit, també, l'aprovació inicial d'un document de planejament. 
Jo, recordava que, segurament, la darrera vegada que vam parlar de la plaça Barangé al Ple, va
ser  quan  us  informaven de  l'aprovació,  portaven  un conveni  de col·laboració  amb el  Consell
Comarcal per la funcionalització de l'edifici dels antics jutjats, bàsicament, perquè tornés a entrar
amb ús, cobrés nova vida i fes un servei a la ciutat, després d'anys d'estar buit. 
Segurament, una de les maneres d'explicar del que pretenem amb la modificació de planejament
que portem avui al  Ple,  va absolutament alineada amb aquesta qüestió que ressaltaven quan
parlàvem del conveni signat amb el Consell Comarcal, perquè, com deia, l'edifici dels jutjats tornés
a estar al servei dels ciutadans i s'omplís de vida i, per tant, pogués atendre com a equipament
que és les necessitats dels ciutadans de Granollers. 
I,  és  aquesta  voluntat  de  com territori,  que  tots  coneixem i  estimem força,  com és  la  plaça
Barangé, per un motiu o per un altre, però que, sovint trepitgem; coincidim molts i així ho ha fet la
diagnosi tècnica que s'ha fet sobre aquest espai de fa anys en què te una atonia, una falta de
vitalitat bastant remarcable tenint en compte la seva centralitat al costat de la plaça de la Porxada,
no cal dir-ho, o del parc municipal Torras Villà, equipaments, en aquest cas, espais públics claus i
ben coneguts tots ells per nosaltres  de la ciutat, per tant, amb aquesta voluntat que la plaça
Barangé agafi un to diferent, sobretot intensifiqui l'activitat en el seu sí, multipliqui les possibilitats
que brindi a la ciutadania, etc. 
El document urbanístic que portem avui a aprovació inicial i que ha estat discutit amb el Consell
assessor  d'urbanisme  en  tres  ocasions,  darrerament,  però  també,  doncs,  exposat  i  treballat
conjuntament  amb  els  grups  de  l'Ajuntament.  Planteja  una  estratègia  d'intensificació,  de
densificació, sobretot, pel que fa als usos per incorporar noves activitats o usos admesos que a
dia d'avui el planejament no ho contempla i que entenem que han d'enriquir aquesta pauta de
funcionament de la plaça Barangé, perquè és un espai,  no cal dir  immens, són 15000 metres
quadrats de superfície que tenen vida, per descomptat, tot té vida i realment és una determinada
dinàmica que ha estat, doncs, produint-se en aquest espai públic; però, creiem que pot ser molt



més nodrida aquesta vida i, en tot cas, molt més intensa com deia i, per tant, per produir o per fer
efectiva aquesta estratègia d'intensificació dels usos el document que portem a la consideració del
Plenari i dels aquí presents planteja una incorporació de l'ús terciari, bàsicament, de l'ús comercial
terciari de serveis. 
Ara mateix a la plaça Barangé només s'hi admeten, a part dels habitatges, del seu perímetre,
doncs, usos que tenen a veure els equipaments públics; tots coneixem  correus, els jutjat, l’edifici
de Telefònica, hi ha l'edifici municipal que acull a nombroses entitats, també hi ha l'edifici dels
antics jutjats, del qual em referia, també hi ha la la mútua. Per tant, d'equipaments públics i privats
sobre d'aquest espai immens de 15000 metres quadrats. 
La modificació de planejament i, per tant, de la normativa urbanística vigent en aquests moments
planteja la incorporació d'aquest ús nou, l'ús terciari, com deia comercial de serveis, que doni un to
diferent  i  que permeti,  possibiliti  noves  activitats;  però,  també,  el  document  planteja  diferents
estratègies,  lògicament,  de caràcter  tècnic  que,  com deia,  doncs,  s'han comentat  abastament
quan els tècnics municipals,  doncs, han tingut ocasió d'explicar el document, en si d'aquestes
comissions o aquestes trobades que ha tingut el Consell assessor. 
En tot  cas,  algunes qüestions de la diagnosi perquè puguem entendre com es pretén revertir
aquesta dinàmica que entenem que pot ser molt més positiva en el si de la ciutat. 
No  cal  oblidar,  ho  sabem  tots  de  sobres  que  la  plaça  Barangé  està  en  aquesta  cruïlla,
eminentment cabdal, per la ciutat de Granollers i plena centralitat, per tant, és un espai central,
estratègic i el document planteja una estratègia d'intensificació per crear aquesta nova centralitat.
Doncs, bé, tots sabem com és la plaça Barangé, sabem els anys que planteja bastants  problemes
de funcionalitat, sobretot, pel que fa a la trobada que la plaça té respecte el perímetre, qüestions
que no estan excessivament ben resoltes pel que fa a l'accessibilitat, més enllà de considerar si
ens  agrada  o  no  la  proposta  que  urbanística  i  arquitectònicament  es  va  fer  al  seu  dia  i,
precisament, el document el que planteja és que la  plaça pugui arribar a les més de 40 finques
residencials d'habitatge que estan situades a la seva vora, perquè hi ha una certa diferenciació
entre el que és el centre de la plaça que funciona molt al servei d'aquests edificis, també amb una
pauta d'ús bastant minvada d'aquests equipaments públics i el que és el perímetre dels habitatges
que, són en algun cas o havien estat al darrere de les finques de la façana a la carretera, etc. 
Per  tant,  la  modificació  i  el  plantejament  d'intensificació  d'usos  que  els  hi  deia,  incorporació
d'aquest nou ús per a la plaça, planteja diferents coses, però també resoldre aquesta trobada,
entre el que és l'espai públic i els habitatges que, per descomptat, han tingut una relació amb la
plaça durant anys, però, que entenem que potser molt millor i la incorporació d'aquesta façana ja
existent, una façana urbana que també és històrica perquè hi ha, com sabeu, doncs la mateixa
Fonda Europa, però, també hi ha l'edifici de Can Ramoneda que ha d'esdevenir equipament públic
i, de fet, ja ho és per expressa voluntat de la família, però que el planejament no ho recull i; tenim
també,  lògicament  el  Casino  i  diferents,  doncs,  edificis  nostrats   i  arquitectònicament  també
remarcables,  doncs,  incorporant  tot  aquest  perímetre,  la  plaça,  doncs,  l'enriquiment  i
funcionalment la farem més adequada. 
Per tant, d'una banda, la incorporació d'aquest ús terciari que no hi és i que ha de permetre,
doncs,  incorporar  una  nova  funcionalitat  i  pot  propiciar  aquesta  major  vida  que  dèiem  al
començament; i l'ordenació de l'edificació, bàsicament, centrada al que és la façana de l'avinguda
Sant Esteve, donant més sostre en els edificis que són equipaments, com deia, i que són el de
Telefònica i el de l'edifici municipal seu d'entitats diverses en  aquests moments. 
En tot cas, pel que fa l'edifici dels jutjats recordareu perquè he citat el conveni si no faig avinent de
nou, doncs, es preveu aquesta utilització com a nova seu del Consell Comarcal que sabem que
avança, ens hem trobat amb  els tècnics avui mateix com qualsevol qüestió complexa, doncs,
avança  amb  el  ritme  que  pot  agafar,  però  que  lògicament,  és  quelcom  que  acompanyem  i
esperonarem perquè entenem que, com deia, és com un primer pas important per aquest revulsiu
que necessita la plaça.  
Dit això, nosaltres entenem que aquesta estratègia urbanística que manté, no només incorpora un
nou ús, sinó que manté i pràcticament dobla el sostre d'equipaments públics de la plaça Barangé,
és una estratègia de futur per descomptat, perquè no només preveu i busca enriquir la dinàmica i
l'activitat de la plaça, lògicament, i que sigui un espai més acord, i més adient, més coherent amb
la pauta d'utilització que tenim en el centre de la ciutat, sinó que també representa una estratègia
de capitalització del patrimoni públic. 



Veníem de discutir el Pressupost l'important que són les inversions en matèria de posada en ús de
nous serveis  públics  o d'inversió  en equipaments  de nova creació,  etc.  Resulta  que la  plaça
Barangé  tenim,  i  ho  sabeu,  doncs,  milers  de  metres  quadrats  públics  per  prestar  serveis,
diguéssim, de primera necessitat, o de segon i de tercera, tenim que els usos que poden cobrir els
equipaments  són  diversos,  doncs,  ben  situats  al  bell  centre  de  la  ciutat.  Per  tant,  prescindir
d'aquest sostre d'equipament públic com en algun moment en discussions ben interessants hi ha
hagut en el Consell assessor d'urbanisme, ens semblaven no només no adient en aquesta vocació
d'intensificar l'ús de la plaça sinó també des del punt de vista del patrimoni públic municipal, o en
tot cas, de la ciutat com a sostre, doncs, públic potencialment al servei, com deia, dels ciutadans
de Granollers, doncs, una qüestió no menor.
En tot cas, i per acabar en la primera intervenció, deixeu-me dir el següent: Ordenar l'edificació i
admetre aquest nou ús, a part de donar pautes perquè la plaça Barangé es pugui transformar futur
amb  els  respectius  projectes  d'urbanització  i  arquitectònics  que  es  puguin  anar  fent,  ha  de
permetre consolidar un espai públic divers en els seus usos, que ara no ho és, com deia, està molt
especialitzat  al  costat  de  la  banda dels  equipaments  que han perdut  vitalitat  i  nervi,  i  no  es
relaciona amb el perímetre, diguéssim, residencial, però hem de permetre tenir una plaça més a la
línia del  que ha estat  sempre les places de les ciutats  europees;  diverses,  amb superposició
d'usos, riques pel que fa a la seva activitat,etc. 
Per tant, això, esmentant una mica el que també dèiem al Ple del juliol, quan portàvem una altra
modificació a la vostra consideració; en aquell cas la modificació pel que fa als aparcaments per
intentar impulsar l'estratègia rehabilitació en el centre, doncs, precisament dèiem això, estem per
la ciutat compacta, per la superposició d'usos perquè tots els metres quadrats, que és la nostra
ciutat, doncs, donin el màxim; són els carrers, amb diversitat, amb vida, etc; com la pauta dels
espais públics, etc. 
Per tant, aquesta modificació va en la mateixa línia; intentar fer la ciutat més rica en usos, més
diversa, més potent en un espai que, com deia, li endevinem molt i així ho  expressaven molts
tècnics, també els tècnics redactors, doncs, una certa, manca de nervi, de pols i en el cor de la
ciutat hi volem nervi, hi volem pols, hi volem vitalitat. 
En tot cas, no voldria estendre'm amb números, és que venim de la discussió dels Pressupostos,
amb intervencions que feu els regidors, doncs, podem entrar, potser, amb una mica més de detall
amb alguna qüestió. Sense més.  

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Per part del PP, ¿No?. Per part de la CUP
¿No? ¿Per part de Ciutadans? Per part d’Esquerra, sí, endavant:

Senyor Mur: Bé, nosaltres, en aquesta proposta de modificació hi votarem en contra perquè, de
fet, no respon en absolut en el projecte que nosaltres voldríem per aquest espai. 
De fet, el 2015 vam fer una proposta per aquest espai absolutament diferent. Jo crec que el millor
servei que pot fer aquest espai a la ciutat és un espai obert i lliure per poder jugar, per poder
ballar, per poder xerrar, per poder passar l'estona. 
De fet,  de tot aquest espai va haver un moment que van treure una crisi,  li  he de confessar,
perquè, doncs, quan es va plantejar, doncs, que l'edifici dels antics jutjats passaria a ser la seu del
Consell Comarcal, nosaltres vam posar sobre la taula, nosaltres teníem un projecte diferent; però,
és cert i,  si tinguéssim posat a recuperar el vídeo, veuríem que aquest edifici,  precisament, el
convertíem, en aquell moment, amb un edifici  sanitari públic perquè enteníem que aquest moment
encara no s'havia decidit on és situaria el nou centre sanitari a la ciutat, que ara, doncs, ara sabem
a on va, i per tant, no té sentit que estigués allà; però, en tot cas, no ens feia nosa que allò es
convertís en el Consell Comarcal, amb l'edifici del Comarcal, perquè nosaltres havíem previst un
altre ús per allò que ara ja no calia.
Dit això, la resta de la plaça nosaltres la volem lliures d'edificis, a més edificis que, pel que hem
entès, incrementaran la seva alçada i, per tant, encara representaran una barrera més gran entre
un tros i un altre tros d'aquella plaça, entre el parc Torras Villà i la plaça Barangé; per tant, és una
actuació sobre aquest espai que, en tot cas, nosaltres la veiem absolutament diferent. Vostè ha
parlat d'un to diferent, però, un to diferent en aquest cas significa més sostre. Entenem que la
ciutat no ha d'anar per aquí, nosaltres busquem aquest pulmó; nosaltres la vam  catalogar, la vam
definir com a part central en aquell moment, em va fer gràcia, però, en tot cas, entenem que sí que
és  un  espai  central  de  la  ciutat  on  s'hi  podrien  retrobar  molts  elements  i  moltes  situacions



interessants, sempre que no la vestim i no la dotem d'alguns edificis, o recuperem, o rehabilitem, o
adeqüem, perquè és el que menys es farà, uns edificis que estan allà al mig que entenem que ara
fan molta nosa i, que per tant, podríem eliminar. 
Nosaltres, en aquest sentit, votarem en contra d'aquesta modificació perquè entenem que aquesta
modificació es fa per fer aquesta actuació i nosaltres aquesta actuació no la veiem apropiada.
Gràcies. 

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

Senyor Sastre: Sí, molt breument. 
En aquest sentit, sí que per parlar d'aquest projecte. Bé, francament, diguéssim, que ja era hora
que comencéssim a posar, diguéssim, una certa reforma d'un espai que podem convenir entre
tots, que és lleig, aquesta és una part més estètica i algú potser no estarà d'acord, m'ho haurà
d’explicar i justificar molt bé, però, crec aquest és un consens prou ampli entre la ciutadania de
Granollers. I, el que sí que crec que és indiscutible és que és afuncional. 
La regidora  parlava d'atonia i jo parlo d'afuncionalitat, és a dir, les places, els carrers tenen una
funció endins de la vida de les ciutats, dels pobles i aquella plaça en concret, jo no li conec encara
quina funció; en coneixia una que era albergar actes de gran format, bàsicament de la Festa Major
de la ciutat, fins que, sembla ser que per la presència d'un pàrquing sota el ferm de la plaça,
doncs,  van  deixar-se de  produir  per  possible  esfondrament  de la  plaça.  Ben pressa aquesta
decisió, per descomptat, però, fins i tot, aquell

a única funció que semblava que tenia la pobre plaça, dons, li va ser mal llevada. Per tant, la
reforma és perentòria d'aquest espai. 
És  paradoxal,  escoltava  ara  el  discurs  dels  companys  d'Esquerra  Republicana,  és  paradoxal
perquè crec que tenim un projecte o que ens imaginem un espai molt similar per la plaça Barangé;
al nostre entendre, diguéssim, que no té gaire sentit que, malgrat, formar si un s'ho mira, doncs,
diguéssim,  aèriament,  veurà  que  gairebé  si  traguéssim  l'avinguda  del  parc  entremig,  doncs
gairebé, sembla que siguin dos espais connectats, el que passa que un és verd i l'altra és dur i
pla,  ben pla no perquè fa una panxa important,  una corba per  la  presència com deia  abans
d'aquest d'aquest pàrquing i,  per tant, diguéssim, que al nostre entendre, també ha de formar,
doncs,  un continu  amb el  parc  Torras  Villà,  i  han de quedar  integrats  d'una  forma molt  més
delicada  després  d'aquesta  reforma,  però,  al  nostre  entendre  el  que  s'està  plantejant  des
d'aquesta modificació del Pla urbanístic no priva de que això pugui acabar sent així, és a dir, al
nostre entendre aquesta modificació, de fet, posa algunes bases perquè es pugui caminar cap a
una connexió, potser no física, perquè com repeteixo al carrer mig i  saltar el carrer és complicat;
hi ha maneres de forma, doncs, imaginativa, creativa que, fins i tot, doni un plus atractiu a la ciutat;
però,  al  nostre  entendre  aquesta  reforma  malgrat  que  impliqui,  doncs,  un  increment  de
l'edificabilitat i que delimiti els usos dels dos edificis que quedaran en aquella plaça, doncs, sí que
permet que es pugui avançar cap aquí; perquè hem de tenir molt clar que això és la modificació
del Pla d'ordenació urbanística, i una altra cosa molt diferent, serà quan arribi en el seu moment el
projecte d'edificació,  perdó,  el  projecte de reforma de la  plaça que,  aquí  sí  que,  evidentment,
quedarà molt clar si s'avança en un sentit, malgrat ho permeti el Pla urbanístic, o s'avança cap a
un altre, malgrat ho permeti el Pla urbanístic, també. 
Al nostre entendre també, hi vam fer una aportació a través, doncs,  de l'Oriol  Vila,  que és la
persona, doncs, que representa el grup en la informativa on es tracten aquests aspectes; que és
que davant del Casino, diguéssim, hi hagués un espai una mica més ampli que el que hi ha ara o
el  que es  preveia  inicialment  amb aquesta  modificació  del  POUM,  per  tant,  que davant  d'un
equipament que té una certa activitat important a la ciutat, doncs, se li pogués donar una més
d'espai que, a més a més, aquest espai permetés que aquelles persones, doncs, que baixen de la
Font Verda a través del carrer Vinyamata també poguessin donar aquest espai, un respir a una
façana atractiva de la ciutat i acolorida com és la façana de la Fonda Europa. 
Sí que és veritat, i això és un retret que li hem de fer a la regidora, que nosaltres no entenem
perquè no s'ha inclòs, és a dir, sí que s'inclou però, per què ens hem precipitat fent la reforma de
la  plaça  Pau  Casals,  que  al  nostre  entendre  es  podia  integrar  dintre  d'aquest  continu  que
representen la plaça Barangé, el parc Torras villà i,  que hi  podíem incloure aquí la plaça Pau
Casals; hi hem fet una reforma de la plaça Pau Casals que ja està acabada, i que, depèn de què



acabem fent a la plaça Barangé, doncs, el millor aquesta reforma de la plaça Pau Casals queda
una miqueta desubicada i, valgui la pena dir, que és una reforma que ha quedat novament un
espai, amb un punt excessiu de duresa, al nostre entendre. 
Per  tant,  diguéssim,  la  visió que nosaltres tenim aquesta reforma puntual  del  POUM és que,
permet que puguem seguir imaginant, i això ho haurem de plasmar a través, doncs, de la redacció
del projecte de reforma, en un espai que vagi a mirar cap al parc Torras Villà i, per tant que unifiqui
i  faci funcional una plaça que en aquest moment,  és afuncional i,  per aquest motiu i  l'espera,
també doncs, que hi puguin haver al·legacions en aquesta modificació del Pla, hi votarem a favor.
Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades, ¿vol intervenir? ¿No?. La senyora Oliveres pot cloure
aquest primer torn: 

Senyora  Oliveres:  Sí.  A veure,  respecte  algunes  coses  que  s'han  dit,  i  també aportant  nous
elements a la reflexió que va a la primera intervenció; he presentat el tema que no pas n'he fet la
seva defensa i,  per tant, una mica en base el que heu dit,  acabaré d'explicar la proposta que
portem al Ple i tots els elements que conté. 
A veure, la voluntat que hi hagi, que és quedi el sostre públic que hi ha per fer servei públic a la
ciutat, i no només que és que és quedi, si no potenciar-lo, incrementar-lo; com a equipament i
també amb aquests nous, diguéssim, terciaris ve de diferents necessitats que detectem en el si
d'una ciutat com Granollers, d'acollir i allotjar al màxim de serveis i de noves possibilitats, no cal
dir, de noves oportunitats. 
En aquest sentit, la biblioteca de Can Pedrals, per exemple, per esmentar un dels equipaments,
no és l'únic, però, és un equipament que és molt estimat i utilitzat per als granollerins i, entenem
que està en una tapa, diguéssim, que segurament,  doncs, ha vingut cobrint,  doncs, amb molt
notablement un cert servei, però que, segurament, necessita nous horitzons. 
Les biblioteques en el món que estem, doncs d'innovació, de creixement pel que fa a la cultura,
les xarxes, etc, doncs, estan agafant un nou impuls i en l'edifici municipal ho saben els regidors
perquè és un tema que hem apuntat, i no és nou, ens imaginem que és un imaginable desitjos,
lògicament, i de somnis com apuntava l'alcalde, es fa la ciutat, més enllà, que s'acabin concretant
o no, ens imaginem  un equipament lligat a la cultura i el coneixement com una nova biblioteca
central  per  la  ciutat  de  Granollers  que  vingui  suplint  les  mancances  que  comença  a  tenir  la
Biblioteca de Can Pedrals. 
No cal  dir  que una biblioteca és  un equipament  de primer  ordre  lligats  a  aspectes  claus  del
programa que defensem, com és l'educació i la cultura, i que portaria un nombre de  ciutadans  no
gens menystenibles en el si de la plaça que dèiem que, aquesta atonia, que deia, sobretot, és un
grau d'ocupació molt francament pobre en moltes franges horàries. Per tant, aquesta biblioteca
explica,  doncs,  el  manteniment  de  l'edificació,  pot  explicar-ho,  com  ho  poden  explicar  altres
equipaments que puguin, doncs, acabant-se establint a la plaça; no només la biblioteca sinó com
un altre element de la proposta, la proposta d'enderrocar correus. 
El regidor del PDeCAT comentava el tema del Casino i les visuals sobre la Fonda, aquest és un
element que sempre ha estat en aquest projecte des de bon inici perquè entenem que si volem
portar gent a la plaça volem activar-la com a espai públic i  espai ciutadà espai relacional per
excel·lència. 
Hem de llegir molt bé les relacions que ja es produeixen en el seu perímetre per on es derriba la
gent, per on ens arriba. Per tant, tota l'avinguda, la gent del barri de la Font Verda que baixa per
Vinyamata, que hem intentat acompanyar millor amb un increment de la vorera, ara plataforma
única, doncs entenem que és un punt d'entrada clau a la ciutat històrica, per Vinyamata, costat
Font d'Europa perquè ens entenguem i que correus potser és un dels exponents més clars del que
ha passat en aquests edificis que han viscut fins ara a la plaça; hem viscut d'esquena només fa
façana  al  carrer  del  perímetre  donant  absolutament  l'esquena  i  si  es  relacionen  de  manera
francament autista, amb l'espai públic, per tant, renuncien a enriquir-lo i a millorar-lo, a donar-li la
fisonomia que com a plaça creiem que es mereix i, per tant, el projecte planteja el seu enderroc; sí
que és cert que en el Consell assessor i va haver una  certa reflexió respecte a un aspecte que
ara em referiré de la possible volumetria dels nous edificis que incorporen; si creixen, es situen
bàsicament  on  hi  ha  Telefònica  i  on  hi  ha  l'edifici  d'equipament  municipal,  però  creixen  amb
l'alçada  i,  també,  lleugerament,  en  superfície,  perquè  es  planteja  l'edifici  torre,  perquè  ens



entenguem, d'una certa alçada, sempre inferior a la de la mútua, en la façana de l'avinguda del
Parc. 
En canvi, a la  plaça es planteja una façana nova, per tant, una certa dualitat que atengui, tant a
l'avinguda del Parc com la mida i a la dimensió de les façanes que s'esperen a la plaça, on hi
poden haver aquests equipaments i aquests serveis, també aquests comerços ¿per què no? o
aquests espais per oficines, caldrà veure-ho, o, en tot cas, el que fa  el document que estem
proposant obre possibilitats, doncs, aquest sòcol més baix a la plaça, doncs, crearà una façana
que fins ara no ha existit. 
Respecte al tema del buit  i  de fer desaparèixer els edificis com estratègia urbanística planteja
molts dubtes. D'entrada, renúncia un sostre públic que ha de fer una funció clarament pública; i
aquesta relació que sempre enriqueix l'espai públic; l'espai públic en si mateix no pot ser un buit i
poca cosa més, és a dir, si no es creua, si no s'usa, si no porta llocs. o sigui, tots anem per la
ciutat  d'un  lloc  a  un  altre  i  això  és  el  que  dóna  sentit  als  nostres  recorreguts  de  cop  fer
desaparèixer i  prescindir d'aquest sostre part de la qüestió del patrimoni de com gestionem el
patrimoni públic; genera una certa incertesa perquè ja venim d'un cert buit. 
Vostè feia al·lusió, senyor Mur, els noms de la plaça, no era un sot, no sé si esdevindria un buit
central,  però, deixeu-me dir i  també perquè no ho he comentat,  ho sabeu molts,  no sé si els
presents, tot plegat sorgeix d'una reflexió llarga en el si de l'Ajuntament, però, d'un concurs que es
va organitzar al 2011 i en el qual ja va haver tota una sèrie de reflexions al projecte que Esquerra
manifesta i que no és el que ells defensen, doncs, en aquell moment el jurat ja el va valorar i
entenc que en un jurat doncs plural va haver una discussió molt fèrtil, com ha continuat essent, en
aquestes sessions de treball més d'ara mateix, perquè tornava a sortir, efectivament, aquest tema;
però,  una de les propostes i  estratègies de reconversió o d'intervenció urbanística a la  plaça
passava per prescindir dels edificis, i es deia Parc Central, però, curiosament i avui ho remirava un
altre plafó del mateix concurs, o sigui, també deia Parc Central i Central Parc a una proposta que
mantenia els edificis. Aquesta qüestió de plantejar que els edificis fan muralla, fan barrera, jo crec
que diu molt de la percepció que tenim dels edificis actuals, que com deia, presenten una certa
manca de relació amb l'interior de la plaça i unes façanes molt d'un moment, molt concretes, i
segurament  ens  condiciona  i  ens  imaginem  que  només  hi  pot  haver  relació  amb  el  parc  si
s'enderroquen els edificis, i no té perquè ser així; jo crec que deia el regidor del PDeCat en la
proposta finalment d'urbanització i també arquitectònica, doncs, es veurà quina és la proposta  per
la plaça, però, certament, els edificis, com deia, ens podem permetre anar d'un lloc a un altre i
relacionant-se molt millor amb l'espai públic, que si només és un buit, certament, no és re. 
Sovint  parlem  de  l'estratègia  o  de  la  perspectiva  de  gènere,  per  la  que  fa  a  les  qüestions
urbanístiques; un gran buit urbà o un espai excessivament gran, a part de regenerar agorafòbia o
no,  i  depèn  molt  de  com  enriqueix  i  de  com  pautes  als  usos,  planteja  reptes  de  seguretat
immensos, no cal dir posar en front de la utilització de la ciutat que fem uns i altres, etc. 
Per tant, aquest automatisme de pensar que si traiem els edificis ens uneix el parc i  tenim al
Central Park, com a estratègia és una estratègia però, segurament, demana, doncs, explicar-lo un
pel millor. No cal dir, diem Central Park i a tots ens bé una imatge increïble, però el Central Park
de Manhatan té vuit-cents metres de costat per quatre quilòmetres, això ens situaria del pavelló
Olímpic de Granollers fins a l'estació de davant de la carretera de Cànoves, és a dir, són unes
dimensions que,  per  tant,  segons quins  paral·lelismes són a  vegades excessiva  simplificació;
també, perquè, com deia, també el regidor del PDeCAT, a la plaça hi tenim un aparcament; un
aparcament que ocupa gairebé la meitat de la seva superfície que condiciona molt la possibilitat
de plantar arbres, etc. 
Per tant, sobre l'aparcament, aquesta proposta el que planteja suavitzar completament la rasant
aquesta bombada que té un punt d'artificiós, però, no pot prescindir de la presència de la llosa  i,
per tant, això és una pervivència que està aquí; però, sí que planteja una formalització més  de
plaça dura per  aquest  aspecte,  que es  pot  endolcir  perquè poden haver-hi  intervencions ben
interessants pel que fa al tractament de la superfície, etc, però, que està condemnada, una mica
per la mateixa presència, com deia en el subsòl de l'aparcament i, en canvi, una estratègia molt
més tova en l'extrem sud, precisament on s'ha actuat. 
I, s'hi ha actuat no en contradicció, ni contravenint el plantejament que hi ha en aquesta proposta,
sinó amb la voluntat i amb la convicció que la ciutat es fa gradualment ,es fa per capes i es fa amb
una mirada en el present i àmplia. 



Com comentava el regidor en l'espai de la plaça Pau Casals, segurament, urgia intervenir per
diferents aspectes,  però, s'ha fet ja portant la plaça més fins a les façanes edificades que com
sabeu tenien, aquí sí, una vorera clarament irrisòria i una barrera també de vehicles, per tant, s'ha
amabilitzat molt la relació entre tot aquest front edificat del sud de la plaça  a l'espai públic i és
com  un  primer  pas  cap   aquesta  transformació  de  futur,  No  n'és  contradictòria  perquè  hem
treballat  als  diferents,  diguéssim,  serveis  implicats  en  l'Àrea  de  Territori  amb  totes  aquestes
qüestions des de mobilitat,  passant  per obres i  també l'urbanisme perquè,  realment,  aquestes
modificacions es vagin reconduint gradualment. No cal dir que la mobilitat mateixes a la plaça ha
de  repensar-se,  es  preveu  i  per  això  la  nova  centralitat  i  aquest  espai  relacional  que  sigui,
mínimament, per al vianant, per les bicicletes i, per tant, el vehicle haurà de desaparèixer. A la
intervenció que s'ha fet ara, lògicament,  el  vehicle encara hi és, és port  d'entrada a la illa de
vianants  i  amb  una  sèrie  de  qüestions  que  s'han  d'atendre,  però  amb  gradualitat  i  amb
progressivitat. Volem avançar cap aquesta proposta que us plantegem perquè entenem que pot
enriquir molt a futur l'ús de la plaça Barangé; que ho necessita, que està al costat d'un cor que és
la Porxada, que Granollers és una ciutat potent i  que segurament necessita aquesta duplicitat
també d'espais públics que, o aquesta trilogia, parc, plaça Barangé, Porxada que se sàpiguen
mirar i relacionar millor amb independència de si s'enderroca  o no els edificis que a vegades són
estratègies molt visibles, molt fàcils d'explicar, però, que són de dar d’un èxit més per contrastar.
Sense més, no sé si la plaça, amb la plaça acollia la Festa Major i ho va deixar de fer però no
perquè hagués l'aparcament, sinó perquè no hi cabia, sabeu que tenim una festa Major molt, però,
certament, hi ha l'aparcament i està bé ressaltar-ho perquè condiciona, com deia, molt com ha
estat la plaça, sempre, per això l'hem conegut com l'hem conegut i amb el nom que l'hem conegut.
Hi ha una rampa al costat de correus que igual que correus es planteja que desaparegui, també és
controverteix, posem que els accessos als aparcaments del subsòl es produeixin exclusivament
des de l'avinguda del  Parc,  perquè,  així,  realment  guanyem, i  l'illa  de vianants no comenci  a
davant de la Fonda Europa o just després, sinó ben bé a la cantonada del Casino, perquè tots
aquests edificis com dèieu interessants i clarament rics pel que fa a l'activitat que acullen, doncs,
siguin els motors del canvi un cop incorporats  a la mateixa plaça. Sense més.     

Alcalde: Moltes gràcies. Si algú vol intervenir en el segon torn. Per part d'Esquerra ¿Potser? ¿No?
Per tant, estem en disposició de votar.

S'aprova per majoria absoluta, amb els  19 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, el 
PdeCAT-Demòcrates i  de C’S; els 3 vots en contra del Grup Municipal d’ ERC-AG-AM, i les 2 
abstencions  de la CpG-CUP-PA 

Alcalde:  Anem al  Punt  número 10 en el  que es proposa delegar a la  Junta de Govern Local
determinades competències envers l'execució del contracte de neteja viària i recollida residus.

10
Delegar a la Junta de Govern Local les competències envers l'execució del contracte de 
neteja viària i recollida de residus.

Expedient: DE11/15 (324/2018/48)
Fets:

1. En data 27 de setembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Granollers va adjudicar el contracte
de serveis per la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de
Granollers a l'empresa TALHER SA amb NIF A08602815  per un import total màxim per al període
executiu  de 15.949.827,22 euros més 1.594.972,73 euros en concepte d'IVA, fent  un total  de
17.544.799,95 euros. 

Va ser formalitzat en data 25 de gener de 2017, amb data d’inici 1 de març de 2017 fins el 28 de
febrer de 2021



2. En data 31 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar una modificació
del contracte  de serveis  per la prestació del  servei  de neteja viària i  recollida de residus de
l'Ajuntament  de Granollers,  per  un import  de 78.928,20€ més 10% d’IVA que fan un total  de
86.821,02€ amb data inici 1 d’agost de 2018.

3. En data 18 d’octubre el Cap i el Director de Serveis Municipals emeten un informe tècnic en el
que queda palès que aquest contracte  té caràcter de prestació obligatòria i constitueix uns dels
serveis  bàsics que ha de prestar  el  municipi,  donada la seva transcendental  repercusió en la
salubritat pública.

En el mateix informe es deixa constància de la complexitat durant la fase d’execució del contracte,
que radica en les circumstàncies imprevistes que esdevenen dia darrera dia i  necessiten una
resposta immediata dels òrgans competents amb l’objectiu de complir eficaçment amb la gestió
del contracte i així obtenir un bon nivell de neteja de la via pública .

En aquest sentit s’informa que els contractes de serveis complexes com és el que ens ocupa a on
intervenen multitud de prestacions i que aquestes s’allarguen en el temps, durant anys, s’ha de
preveure una certa flexibilitat i agilitat per donar solucions als problemes que es plantegen en el
dia a dia de la seva execució. Són inevitables els petits ajustos per tal d’optimitzar els recursos del
contracte a les necessitats de la Ciutat. A títol enunciatiu podem assenyalar entre d’altres:

• Modificació dels recursos materials i/o humans assignats pel Plec a determinades prestacions,
com ara el model concret de maquinària a utilitzar, la categoria del personal que l’ha de dur a
terme o el torn horari en que s’efectuaran les prestacions.

• Aprovació de preus contradictoris corresponents a aquests mitjans no previstos inicialment en
el plec.

• Augment o disminució de freqüències de serveis teòrics en funció de les necessitats temporals
de cada moment, com ara les recollides de residus voluminosos, la recollida de la fulla, la neteja
de polígons o d’altres.

De vegades aquests canvis poden comportar petites variacions en els preus a satisfer i  altres
només suposarien modificacions de la composició dels equips sense variacions en els preus.

D’altra  banda,  hi  ha  una  multitud  de  decisions  que  s’han  d’adoptar  derivades  de  l’execució
ordinària del contracte, com ara:

• Aprovació  de  les  certificacions  de  regularització  quadrimestrals  previstes  en  els  plecs  per
variacions en els serveis efectivament realitzats.

• Aprovació dels expedients informatius i/o sancionadors derivats dels eventuals incompliments
per manca de prestació o prestació deficient dels serveis.

• Aprovació de les liquidacions corresponents al cost de les actuacions relatives al control de
qualitat i les campanyes de comunicació directa que són a càrrec de l’adjudicatari.

• Autorització de la cessió i/o subcontractació de determinats serveis previstos en els plecs.

• I  tots  aquells  actes  que  es  produeixin  durant  l'execució  del  contracte  que  no  suposin  un
increment del 10% del preu d'adjudicació.

Fonaments de dret

-  Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per regular el contracte de neteja viària i
recollida de residus per la ciutat de Granollers , d’acord amb l’art. 22.2 n) de la Llei de bases de
règim Local , 7/1985, de 2 d’abril, i d’acord amb els fets esmentats.

Així  mateix  a  l’apartat  4.  del  mateix  cos  legal  estableix  la  possibilitat  de  delegació  de  les
atribucions del Ple a la Junta de Govern Local en matèria de contractació.



- Llei 40/2015 de 1 d’octubre de règim jurídic del sector públic

Artículo  8.  Competencia.1).  La  competencia  es  irrenunciable  y  se  ejercerá  por  los  órganos
administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación,
cuando  se  efectúen  en  los  términos  previstos  en  ésta  u  otras  leyes.  La  delegación  de
competencias,  las encomiendas de gestión,  la delegación de firma y la suplencia no suponen
alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su
ejercicio que en cada caso se prevén.

Artículo 9. Delegación de competencias. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas
podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la
misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos
públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas 

- Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que
pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. 

Es proposa al PLE:

Primer: Aprovar la delegació del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local d’aprovació dels
següents actes administratius que s’hagin d’adoptar per garanitr la bona execució el contracte de
Neteja Viària i de gestió de residus, tot respectant els principis bàsics de la contractació pública , i
del dret administratiu 

• Modificació dels recursos materials i/o humans assignats pel Plec a determinades prestacions,
com ara el model concret de maquinària a utilitzar, la categoria del personal que l’ha de dur a
terme o el torn horari en que s’efectuaran les prestacions.

• Aprovació de preus contradictoris corresponents a aquests mitjans no previstos inicialment en
el plec.

• Augment o disminució de freqüències de serveis teòrics en funció de les necessitats temporals
de cada moment, com ara les recollides de residus voluminosos, la recollida de la fulla, la neteja
de polígons o d’altres.

• Aprovació  de  les  possibles  modificacions  de  contracte  que  no  superin  el  2% de  l’import
d’adjudicació.

• Aprovació  de  les  certificacions  de  regularització  quadrimestrals  previstes  en  els  plecs  per
variacions en els serveis efectivament realitzats.

• Aprovació dels expedients informatius i/o sancionadors derivats dels eventuals incompliments
per manca de prestació o prestació deficient dels serveis.

• Aprovació de les liquidacions corresponents al cost de les actuacions relatives al control de
qualitat i les campanyes de comunicació directa que són a càrrec de l’adjudicatari.

• Autorització de la cessió del contracte i/o subcontractació de determinats serveis previstos en
els plecs.

• I  tots  aquells  actes  que  es  produeixin  durant  l'execució  del  contracte  que  no  suposin  un
increment del 2% del preu d'adjudicació.

Segon: Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província , d’acord a l’art. 9 .3. de la Llei 40/ 2015,
de l’1 d’octubre , de règim jurídic del sector públic.

Alcalde: Moltes gràcies. El regidor de Serveis, el senyor Juan Ma Segovia farà la presentació.
Endavant senyor Segovia: 



Senyor Segovia:  Gracias Alcalde,  y buenas noches a todos y a todas las presentes que aún
aguantan hoy.
Pedía, el señor Noguera, o me ha parecido entender en su intervención en el punto anterior sobre
los presupuestos que deberíamos ser, en nuestras intervenciones ser más amenos y didácticos,
me ha parecido entender, ya que le doy la razón, ciertamente, en algunas ocasiones podemos
llegar a ser tediosos, y este es mi caso.                       
Pues no creo que yo consiga hoy, esa voluntad de intentar ser ameno, pero lo que sí voy a ser es
breve. Menos da una piedra como decía mi madre.
Pero desde hace un rato con intervención que pretende ser breve y lo será, viene con la presión
añadida que mi lenguaje no suene muy antiguo y el Sr. Llobet me entienda. Yo estoy seguro de
que sí lo hará, porque aunque mis referentes y nostalgia son diferentes a las suyas, también como
él, sí que me muevo en clubes deportivos, entidades vecinales o centros escolares. En los que
incluso a veces llegamos a coincidir  y hasta hoy creía que me hacía entender,  prestaré más
atención a partir  de hoy, porque a ver si  después de tantos años no he conseguido hacerme
entender. Mi vocación es que hoy ustedes me entiendan.
Y  seré  breve  porque  este  punto  que  hoy  traemos  a  aprobación,  obedece  únicamente  a  un
objetivo:Que es ganar agilidad en la tramitación de todas aquellas cuestiones que afectan a lo que
se refiere a un contrato de gran dificultad en su gestión diaria, y que, Pleno tras Pleno, hemos
podido  ir  comprovando.  Y  que  los  técnicos  municipales  me  solicitan  recurrentemente  poder
agilizar.      
No  entraré  a  repetir  los  argumentos  y  las  competencias  que pedimos delegar  a  la  Junta  de
Gobierno que acaba de leer la señora Secretaria
Todos  hemos coincidido con los compañeros que conforman la Comision Informativa de Territori i
Ciutaten  de que, por muy buena intención y medios que les destines, el Pliego perfecto no existe.
Pero este contrato además, y lo vuelvo a repetir aún a riesgo de caer ya en el cansancio aunque
por parte de mi argumentario, nace en un escenario de restricción económica. Y casi más  aún
importante para nosotros, incluso, les diría que más importante ha sido la restricción normativa
fruto de la aprobación por parte del Gobierno antenior, Gobierno del estado de LRSAL y, aunque
no llegue a coincidir en la calificación que ha utilizado la compañera Maria Oliver, anteriormente, sí
que este condicionamente  tiene unos efectos de encorsetamiento de las funciones a realizar por
el contratista. Y también un márgen de maniobras escaso, por parte de la Administración. Y este
encorsetamiento es el que se quiere aligerar intentando tomar decisiones que requieren rapidez
para la gestión del día a día 
Atendiendo  a  propuestas  de  algunos  de  los  grupos  municipales,concretamente  del  PDeCAT-
Demòcrates y Ciutadan los temas de más calado o de mayor impacto económico, como pueden
ser las prórrogas o las modificaciones del importe del contrato que superen el 2%, su aprobación
seguirá estando en el ámbito competencial del pleno, lo retiramos del punto inicial que habíamos
comentado.
Como no puede ser de otra manera, y como se hace de manera habitual en todos los temas, en el
seno de la Comisión Informativa, se ofrecerán todas las informaciones oportunas y/o que sean
demandadas  por  parte  de  los  diferentes  grupos  municipales  presentes.  Como  se  ha  hecho
siempre. 
Mi deseo es que con esta medida la repercusión sobre el servicio se vea mejorada, ya que estoy
convencido que es lo que todos y todas queremos. 

Alcalde: Moltes gràcies. Sí que hi han anunciades intervencions. Per part de la CUP: 

Senyor Navarro: Bé, bon vespre a tothom. 
En primer lloc, com no podia ser d'una altra manera, agrair les mostres de suport que hem rebut la
nostra família. També voldria recordar i donar una abraçada des d'aquí a les famílies del Xavi i el
Martí, doncs, que ho estan passant molt malament. 
Un cop dit això, Nosaltres voldríem fer una esmena a la proposta que es porta a debat. 



Pensem que aquest és un tema molt important per la ciutat, que malgrat la seva complexitat, fins
ara ha estat un tema de Ple. 
Creiem que és aquí en aquest espai públic de debat on tots i totes poden participar, també les
persones que ens acompanyen i la premsa, és l'espai en el qual cal debatre, fins i tot, aquests
aspectes tan tècnics que comentàvem. 
Per nosaltres, la gestió pública entesa en criteris en els quals abans feia esment, per exemple, el
senyor Terrades, vol dir també ser molt curosos i la fiscalització que hi pugui donar el Ple de tot
això ens sembla molt important. 
Volem recordar que estem parlant de més de 17.000.000 d'euros gestionats per l'empresa Talher,
del grup de Florentino Pérez i, que aquesta gestió, que com deia el senyor el Segòvia, que vull
recordar,  ens  deia:No,  a  la  Comissió  es  pot  parlar.  A la  Comissió  es  parla  però  no  s'acaba
informant.
Nosaltres  fa  temps  que  no  hi  participem  perquè  estem esperant  encara  documents  que  fan
referència al camp de futbol i a les al·legacions que vam presentar i que no se'ns han presentat
per escrit, per tant, no barrejo coses però sí que és cert que la no-assistència a la Comissió ens fa
que a vegades podem perdre una part dels detalls doncs que es comenten i, que com sap ell, fins
que hi van participar doncs van ser-hi de manera, doncs, jo crec que propositiva i, en molts casos
també doncs crítica. 
Bé, és molt important per nosaltres, altres fonts d'aquesta acció. S'ens diu: sí, ara hem tingut en
compte doncs les modificacions i a la Junta de Portaveus hem dit doncs que aquestes aportacions
dels grups, però, clar, és aquí on hem de parlar d'això. També se n'ha de poder parlar a molts
altres llocs, però, traslladar el debat, que fins ara s'ha fet en el Ple, tot i la complexitat, jo crec que
la  complexitat,  senyor  Segovià,  no  és  d'ara.  Les  complexitats  sempre  han  existit.  Aleshores,
pensem que és un criteri polític la determinació dels espais en els quals es parlen les coses i, per
nosaltres, poder parlar sobre això i que puguin haver aportacions de tots i  totes i que tots els
presents i les persones que puguin veure, fins i tot el vídeo que penja l'Ajuntament, per saber què
se'n parla, això és tan important com aquests aspectes tècnics. Jo, d'aquests temes de gestió
tècnica, la veritat és que no en sé, però, tampoc veig que hi hagi molta més agilitat per fer una
cosa, portar-ho a la Comissió de Govern que no pas portar-ho al Ple de l'Ajuntament. 
Nosaltres creiem que les crítiques que han rebut fan, doncs, que en aquests moments hi hagi una
certa voluntat  de no parlar  clarament  de tot  això,  que realment,  aquest  plec,  malgrat  la  seva
complexitat,  ja  hem estat  molt  crítics;  creiem que té moltes mancances i  s'han generat  molts
problemes i creiem en el debat públic i en la necessitat de parlar-ho, i això no ho farem a partir
d'ara, amb l'aprovació de la proposta que vostès fan. 
Les  vergonyes d'aquesta  gestió,  d'aquesta  empresa,  d'aquest  lobby,  d'aquests  empresaris  de
l'Ibex, parlàvem abans, dels empresaris aquests, doncs, que fan fortuna amb els diners de tots i
totes, crec que estaran tapades amb la proposta que vostès estan fent.  
Saben quin és el nostre model, el nostre model és, doncs, la defensa, la gestió pública directa,
però,  en  tot  cas,  creiem que  vostès  fan  un  pas  enrere  en  la  manca  de  transparència,  amb
l'opacitat i, per tant, doncs, són molt crítics amb la proposta i, evidentment, votarem en contra.
Gràcies. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Per  part  de  Ciutadans,  ¿Hi  ha  intervenció?  Sí.  Endavant  senyor
Meseguer: 

Senyor Messeguer: Bé, nosaltres volem una mica pues, som conscients que el tema de la neteja
de la ciutat és un problema, és una cosa que hauríem d'estudiar molt detingudament i crec que
podem aportar també idees per trobar una solució, però, ara no és el moment. 
El senyor  Segovia crec que està fent una feina que no és fàcil, per tant, creiem que té que tindre
un marge de maniobra; la delegació és un tema de delegar i s'ha de donar confiança, i nosaltres,
ens ha fet una modificació amb la qual pròrrogues d'aquests contractes  han de passar pels Plens
i  les coses més importants hauran de passar pel Ple,  però crec que ha de tindre la  suficient
autonomia  per  anar  podent  solventant  les  qüestions  que  vagin  sorgint  i,  per  això,  nosaltres
votarem favorablement. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, la senyora Maynou té la paraula, endavant: 



Senyora Maynou: Bona nit. Gràcies. Molt breument perquè la veritat és que la meva intervenció
anava en la línia del que ha dit el company Eduard.  
Nosaltres,  va ser la setmana passada que la Informativa es va dir  que es va fer  la  proposta
aquesta de delegar a la Junta de Govern Local els aspectes relatius al contracte de neteja i gestió
de residus fins un màxim del 10% del Pressupost, i en a la mateixa Informativa, sí que verbalment,
doncs, tant jo com l'Oriol vam qüestionar que això es fes així. Vam qüestionar, considerem que
això es treure, treure-li el contingut polític al Ple, que de fet és el lloc on s'ha de debatre i on s'ha
de fer política; tot i que, la modificació que se'ns ha explicat avui a la Informativa, jo no l'he sabuda
veure en l'expedient que tenim nosaltres; però, la modificació aquesta del fins  el 2%, igualment
per nosaltres,  jo no l'he tinguda, però és igual; que igualment a la Informativa he anat i me l'han
explicada  i,  tanmateix,  nosaltres  considerem,  igualment,  que  estem  en  contra  d'aquesta
modificació, perquè estem parlant d'un contracte que puja uns 17.000.000 milions, suposa el 20%
del Pressupost total municipal i, per a mi, i per nosaltres, fins a un màxim d'un 2% ja són uns
300.000 euros de modificació. 
Jo comparteixo la visió de l'Eduard de que per un tema de transparència de gestió i de màxim
seguiment d'aquest contracte, que és tan cabdal, doncs agraïm que tot això es pugui debatre en el
si del Ple, que de fet, el Ple és l'òrgan col·legiat on contem, no només amb la presència dels
regidors, del Govern i de l'oposició, sinó també de la ciutadania. Jo crec que, en pro de la màxima
transparència i de la gestió pública eficaç i eficient, crec que aspectes vinculats a un contracte
com d'aquest tipus no haurien de deixar de passar per Ple en la seva totalitat. Gràcies.

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

Senyor Vila: Hola bona nit. Acabem d'aprovar uns pressupostos i ara en aquest punt parlem de
delegar les competències d'un contracte que representa el 5%, aproximadament una mica menys,
del 5% del Pressupost anual, que veiem que això hauria de continuar sent una competència del
Ple, sobretot, perquè de moment, no sé si modificant el ROM ho aconseguirem,  ens  assembla
que el Ple és l'instrument que, dintre del que és informació, control, fiscalització per una banda,
possibilitat  que s'expressin els  grups municipals  i  publicitat  al  ciutadà,  compleix  millor  les tres
funcions.  La Informativa compleix  bé la  funció informativa.  La del debat  de vegades ens falta
temps i la d'informació al ciutadà és molt limitada. Per tant, d'ofici creiem que això s'hauria de
quedar al Ple. 
Som sensibles,  per  això,  a que aquest  contracte,  que nosaltres l'hem criticat  molt,  però  que,
alhora,  ho fem de manera constructiva, necessita certa agilitat per l'execució; per això, el que vam
fer des de que vam rebre la proposta va ser: ¿"A veure, a veure"? realment, què és el que es
proposa delegar, i, dintre dels 10 punts que es proposaven delegar, doncs, hi havia alguns que els
hi veiem amb sentit  per agilitat i d'altres que no. S'ha comentat, s'ha comentat amb el regidor
Segovia i amb alguns ens hem posat d'acord i amb alguns no. No passa res. No entenem per què
els temes de cessió del contracte o subcontractació hagin de ser per Junta de Govern, perquè
tampoc requereix una agilitat especial. No son contractacions, una cosa que espereu un relatiu
temps, així com les liquidacions pel post del control de qualitat també són bastant previsibles,
però, bé, això no és el rellevant. 
El que pensem és que, si per algun motiu, per motiu de l'agilitat es treuen competències al Ple,
això no treu que després tota la informació o debat es pugui seguir fent; per això demanàvem, per
exemple, que tots els punts que en virtut d'aquesta cessió se'n doni compte en el Ple després amb
punt específic, per exemple; això al final no ha sigut possible però ens quedem que una proposta
interessant, un punt específic en el Ple quan hi hagués intervenció de la Junta de Govern Local
per, a posteriori, poder-ne parlar; encara que no sigui així, creiem que en podrem parlar igualment
fent servir el punt dos i tres ordinari de cada de cada Ple. 
I, sí que hi ha un altre tema que aquest ens sembla una mica més greu que és el tema de la
informació.
Aquí, no sé si haig de fer un retret o més aviat un prec, seguint amb aquesta voluntat constructiva.
Creiem que hem de reforçar la informació del seguiment d'aquest contracte. Una de les coses que
vam dir des del principi és que, per fer el seguiment vam demanar que hi hagués una persona a
l'Ajuntament dedicada a això; això ha sigut així, ens n'alegrem, però de la feina d'aquesta persona
s'ha de derivar una informació, una informació dels grups municipals puguem conèixer. 



També tenim un altre dia que recentment s'han provat que és el control de qualitat, una empresa
externa que ho supervisi, els resultats d'aquest control de qualitat estaria bé poder-los tenir; i una
tercera via és el propi plec estableix una obligació de l'empresa adjudicatària que mensualment
aporti  un informe a  l'Ajuntament;  suposem que el  deuen d'estar  entregant.  Amb aquests tres
elements creiem que d'ofici es podia fer un seguiment en la Comissió Informativa, de la mateixa
manera que veiem els nínxols, les parades del mercat i les llicències, doncs, informe de seguiment
del contracte de neteja, que en principi podria ser recopilar purament aquests informes, eh, no hi
ha més. 
Ens abstindrem perquè, tot i que, inicialment estaven en contra d'aquesta delegació, s'ha recollit la
limitació i entenem que el prec d'informació serà recollit i, per tant, el nostre vot serà d'abstenció. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Segovia: 

Senyor Segovia: Creo que ustedes ya me conocen lo suficiente y si  me caracterizo en algo es en
ser lo más honesto possible. Decir las cosas como las pienso, ya sea en la Comissió Informativa o
ya sea en el  Pleno municipal;  reconociendo los errores,  reconociendo aquellas cosas que no
funcionan, como he hecho, no ahora, en los años, en los bastantes años que llevo en esta casa.
Sobre la  falta  de transparencia,  yo  puedo entender  que ustedes puedan interpretar  eso.  Les
aseguro que no es la voluntad. Les entiendo, eh, puedo incluso comprender que ustedes tengan
esa sensación,  pero les aseguro,  la  gestión,  vuelvo a repetir,  del  día a día,  que los técnicos
municipales nos dicen: Si ésto pudiéramos hacerlo de otra manera, sería mucho más ágil. 
Es cierto, hay cosas, y ustedes saben como funcional los plenos, que quinze días antes, para la
informativa tenemos que ir cerrando el orden del día. 
Yo ahora voy a poner un ejemplo: Viene la temporada de la caida de la hoja. Si tenemos que
hacer un refuerzo, entre que planteamos la solución, lo consensuamos con la empresa, cerramos
el expediente, lo traemos a pleno, la mitad de la temporada ya ha pasado; por lo tanto, es verdad,
tenemos el Pleno cada mes, peor seria que tuvieramos como otros ayuntamientos que lo hacen
cada dos meses, aun sería peor, pero es que tenemos una Junta de Gobierno semanales, en las
que ustedes, lo más relevante de la Comissió Informativa, que vamos a seguir teniendo, en cuanto
tengamos  la  empresa  que  hagan  el  control  del  seguimiento  de este  contrato,  tendremos los
informes, porque con la incorporación que hemos tenido del nuevo técnico, qué bienvenido sea y
encantado de tenerlo,  porque ha sido un salto qualitativo en el  control  de la  gestión de este
contrato,  nos ha permitido ir  haciendo avances en lo  que esta empresa de control  tiene que
conseguir. 
Yo creo que tendremos novedades pronto. Estamos haciendo ya el testeo sobre el terreno de
aquellas  cosas  que  les  vamos  a  solicitar  a  la  empresa  del  control  de  seguimiento.  Le
entregaremos a la empresa qué son las cosas que vamos a controlar, de manera mucho más
contundente.  Le daremos el  trámite  de  audiencia,  si  lo  aceptan bien y  si  no,  pues  tienen  el
contencioso administrativo para recurir; y por lo tanto, mayor capacidad de control tendremos y les
aseguro que daremos toda la información como ya dijimos en una ocasión,  en una Comissió
Informativa extraordinaria en el que dije todo lo que teníamos. Algunos de ustedes pràcticamente
nos dieron el pésame de como estaba resultando el día a día con la gestión. Y lo seguiremos
diciendo, y aquellas cosas que no sigan funcionando o que no funcionen, esperemos mejorarlas,
algunas ya las hemos ido mejorando, quedan cosas por mejorar. Pero que aquellas cosas que
sigamos  detectando  fallos,  lo  diremos,  lo  comprobaremos,  lo  comentaremos  con  ustedes  y
tendrán la ocasión en la Informativa, en la Junta de Govern y en el Pleno para hablar del tema que
necesiten.   

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

S'aprova per majoria absoluta, amb els  15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP i  
de C’S;  els 5 vots en contra dels Grups Municipals   d’ ERC-AG-AM ide la CpG-CUP-PA; i les 4 
abstencions  del Grup Municipal del PdeCAT-Demòcrates.



Alcalde: Passem a l’apartat de Junta de Portaveus. Veurem tres Mocions, i en tot  cas, excusaríem
a la senyora Barnusell. El senyor Sastre també s’excusa de la sessió . Els pares joves, lactància, 
mares, pares. 

JUNTA DE PORTAVEUS

11.1
Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  Crida  per  Granollers-CUP,  en  nom  de  SOS
Menjadors  Escolars,   per  un  debat  sincer  amb  la  comunitat  educativa  sobre  un  nou  marc
regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per  majoria absoluta amb els vots
favorables  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:

L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps prou
ampli  i  amb  grans  potencialitats  pedagògiques  que  l'àmbit  educatiu  encara  no  ha  abordat
integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les dinàmiques i
iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest espai en el projecte educatiu, tot i a
pesar que no hi hagi presència física de l'equip de mestres, però en què s'acorden unes línies
educatives d'actuació amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència
entre  l'espai  lectiu  i  el  del  migdia  és  més  evident.  Fins  el  dia  d'avui  el  Departament
d'Ensenyament  encara  no  ha  encarat  aquesta  manca  d'atenció  pedagògica  al,
desafortunadament anomenat, servei de menjador.

Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, sota la
tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia d'accés universal i,  per tant, també
gratuït,  però  no  obligatori.  Una  aposta  clara  per  facilitar  el  dret  a  l'educació  pública  sense
copagaments,  on  l’alimentació  a  càrrec  de  l’administració  sigui  veritablement  de  qualitat  i
garantint l’atenció educativa.

Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents:

l'alimentació, els valors humans i la democràcia.

L'alimentació  saludable  lligada  a  factors  de  sostenibilitat  que  impliqui  utilitzar  productes  de
proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les productores properes al
centre educatiu i  que clarament demostrin tècniques vinculades a l'ecologia. Una alimentació
saludable basada en una dieta mediterrània que reforci l'educació d'hàbits de salut que ajudin a
prevenir  i  reduir  la  incidència  de  malalties  com  l'obesitat,  la  diabetis  o  les  afectacions
cardiovasculars, etc.

Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol alumna i
alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin precisar personal de
suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i social, a la tolerància i el respecte
vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin la construcció d’una societat millor.

I  la  democràcia,  començant  pel  funcionament  democràtic  del  CEC,  òrgan on la  comunitat
educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres
qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.

La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma d'esborrany,



no només no inclou de manera integral  l'espai  de migdia,  sinó que simplement  es limita a
regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la
capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que
gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat
privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic).

Per tot això portem els següents acords a votació per part del Ple:

• Instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del
Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle
de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament
un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.

• Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb tots
els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el
suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del
menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat
educativa.

• Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell Comarcal
i a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del representant
de l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre.

Alcalde:  Moltes gràcies.  Hi  ha demanada justificació de vot  aquí,  per part  de la  CUP,  senyor
Navarro té la paraula: 

Senyor Navarro: Bé, aquesta Moció surt de la coordinadora SOS menjadors escolars públics, que,
doncs, es va conformar a partir de la iniciativa del Departament d'Ensenyament per tal de reformar
la regulació dels menjadors. 
Amb l'excusa per la coordinadora i per nosaltres de reordenar administrativament aquest tema, es
plantejava un debat en el qual la primera intenció que veiem en el document era, de fet, segons el
que es deia, que la Generalitat passés a  gestionar tot el servei de menjadors de les escoles
públiques de Catalunya.
Bé, donat que, el que nosaltres estem observant i la pròpia coordinadora també, és que no es
preveu un augment  de les partides  que permetin que hi  hagi  una gestió  directa per  part  del
Departament, ens preocupa molt que això passi a estar gestionat per grans empreses, com les
que abans parlàvem o per mega fundacions de lleure. 
Vull recordar que un dels àmbits d'actuació del senyor Florentino, no tornaré a dir el cognom, és
també l'àmbit educatiu, el que passa és que la visió educativa deixa, es queda totalment al marge i
es converteix tot aquest espai del menjador escolar en un tema de diners. I, en aquests moments
el  Departament  d'Ensenyament  amb les  mancances  que  tenim en  el  sistema educatiu  i  que
requereixen d'un augment, que vull recordar que, es calcula que hauria d'haver una inversió del
6%, i tot just superem a Catalunya el 2%. No té una proposta de destinar diners per l'espai de
menjador escolar. 
Clar, aquí hi ha molts elements que s'hauria de tenir en compte: garantir les condicions laborals de
les educadores i de les cuineres; assegurar ràtios raonables entre educadores i l'alumnat; diners
per  assegurar  la  formació  de  les  persones;  per  atendre  l'alumnat  de  necessitats  educatives
especials; per garantir un menjar de qualitat i de proximitat. 
En aquests moments hi ha una primera proposta on tot això no hi és i, per tant, la coordinadora es
conforma  per  diverses  entitats  i  grups  de  l'àmbit  de  l'educació  per  tal  de  demanar-li  en  el
Departament  que  es  faci  aquesta  reflexió:  que  el  nou  decret  de  menjadors  escolars  no  es
converteixi en una nova entrada, com abans comentàvem de l'empresa privada en l'àmbit públic i,
més, quan estem parlant de centres educatius; estem parlant dels nostres nens i nenes i el que
volem és que, tornem-hi, eh, que aquest espai sigui, sobretot, no pas un espai de gestió pública
sinó en un espai plenament educatiu. Creiem Creiem que les AMPES en aquests moments estan



fent una feina molt raonable. Creiem que els Consells escolars són els que han de poder decidir
sobre la gestió d'aquest espai i, és per això, que la coordinadora va presentar la Moció a diversos
ajuntaments i, per la qual, nosaltres l'hem recollit. 
Demanem  al  conjunt  de  Ple,  també,  evidentment,  en  els  companys  i  companyes  del  grup
d'Esquerra Republicana que, reflexionin sobre això, que hi hagi una aturada, el que demanem és
una aturada de la primera proposta de Decret que hem trobat i,  que sobre un procés real de
participació però, no amb una primera proposta, sinó que s'escolti en els agents que en aquests
moments estan fent  la  gestió  d'aquest  espai.  Torno,  un espai  de servei  educatiu  i  que no es
converteixi en un espai de negoci. Gràcies. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Per  part  de  Ciutadans  no  hi  ha  intervenció.  Per  part  d'Esquerra
Republicana sí. Endavant: 

Senyor Mur: Gràcies alcalde. Bé, jo diria que, evidentment, aquest és un tema que es tracta en el
Parlament  de  Catalunya,  no  en  aquest  Ajuntament  i,  per  tant,  en  tot  cas,  l'únic  que  faig  és
d'analitzar el que fan els companys que treballen al Parlament, posar sobre la taula que jo crec
que les peticions que han fet els companys de la CUP, d'alguna manera o altra s'estan fent.
Aquest és un Decret que és obert, que no està tancat que, per cert, s'hi han anat incorporant
propostes que s'han fet des d'altres formacions polítiques i, que per tant, totes aquestes propostes
que es fan des d'aquesta plataforma el que s'ha de fer és canalitzar-les perquè s'incloguin i algú
decidirà si realment arriben a port no; però, en tot cas, voler frenar, eh, nosaltres no, creiem que
no es tracta de frenar es tracta de crear i,  per tant, el que volia dir, és que hi som a temps a
incorporar tot el que calgui i, de fet, insisteixo, crec que el conseller Bargalló acceptava l'altre dia,
en directe, en el Parlament algunes de les propostes que se li feien des d'alguna altra formació
política.
I, aquest Decret és un Decret necessari perquè fa vint-i-dos anys que ens basem amb un decret
antiquat i  que ens sembla que té uns, en fi,  uns grans motius per tirar endavant,  eh,  que és
aconseguir aquesta major qualitat educativa d'aquest servei, és a dir, per tant, incloure el servei de
menjador en el procés educatiu de l'escola, aquest potser és una tendència, allò d'escola temps
complert. Per assegurar la intervenció, i control, i la participació efectiva de les famílies, per tant,
està contemplant-se que les famílies tinguin aquesta participació en el servei de menjador. 
El fet de potenciar la qualitat alimentària amb una dieta saludable i amb productes de proximitat
ecològics i de temporada, ens sembla que això està totalment inclòs i, a més, garantir, crec que
aquest és el punt clau, garantir la seguretat jurídica en la transparència en la contractació; perquè
és veritat que hi ha moltes AMPES i moltes AFESb que es fan càrrec del menjador, però, finalment
subcontracten  amb  una  empresa;  aquesta  subcontractació  en  aquests  moments  segurament
tindria certs riscos diguem-ne de contractació i, per tant, aquí el que es va és a garantir això, no
pas a eliminar la possibilitat de que es pugui fer. 
Els arguments que jo crec que tenim per haver votat que no; que no hem votat que no a les
propostes que fa la CUP, hem votat que no a una Moció que entenem que avui no té sentit perquè
el Decret està obert i, per tant, encara tenim possibilitats d'incorporar tot allò que calgui. 
Vull deixar clar aquest tema, el nostra vot contrari no és a les propostes que en fa a la Moció que
presenta la CUP, sinó a la pròpia Moció en sí per entendre que en aquests moments no té cap
sentit, eh. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT ¿No? Per part del grup Socialista, el senyor Arolas
té la paraula: 

Senyor  Arolas:  Sí,  bona  nit  a  tothom.  Nosaltres  hem  votat  a  favor  de  la  Moció,  tot  i  que
comparteixo, compartim algunes de les qüestions que explica, ha explicat el Pep Mur. 
Aquest nou Decret parteix d'una necessitat que és la d'adequar la situació legal de molts dels
menjadors  escolars,  perquè  com deia,  doncs,  amb la  nova  Llei  de  Contractació,  tal  com les
AMPES contracten o gestionen els menjadors escolars, estan fora de la Llei; i en el moment que,
esperem que no passi, però pugui passar alguna incidència, doncs, poden haver-hi conseqüències
respecte això. 
També té algun punt positiu, per exemple, destacar el fet  que posa el temps de menjador dins del
projecte escolar de centre, parla pròpiament d'un projecte de menjador i que ha d'estar dins del



projecte de centre, creiem que això és una cosa més que necessària, que ja fa temps que s'hauria
d'haver abordat, però, en tot cas, benvinguda. 
El que passa és que, sí compartim i hem votat a favor de la Moció de SOS Menjadors, és perquè
sí que és veritat que està oberta o almenys sembla que estigui oberta perquè jo he estat en alguna
negociació amb la Federació de municipis i, molt oberta no estava, però en tot cas, sí que no és
un Decret que està tancat; el que passa és que tal com s'ha plantejat el Decret que deixa fora
absolutament a les AMPES, més que la participació de les famílies els òrgans de decisió que, a
més a més, els estableix jeràrquicament; primer podrà escollir si l'escola, la direcció de l'escola és
qui gestiona el menjador  o no; si l'escola no vol gestionar-ho passarà als ajuntaments; si els
ajuntaments volen gestionar-ho podran fer-ho sinó passarà als consells comarcals, amb lo qual
cosa si trobem un Consell Comarcal que ha de gestionar, tranquil·lament podem ser dos-cents o
tres-cents menjadors, no crec jo que els Consells comarcals tinguin el suficient personal com per
poder personalitzar en cadascun dels centres l'empresa que s'ha de triar en funció del projecte
que l'escola proposa i, més a més, després poder fer el seguiment perquè es compleixi tot això.
Per tant, quan es parla que s'afavoreix a les grans empreses, és en aquest sentit; i el que es 
demana amb això és no que s'obri el debat, perquè el debat està obert sinó que es pari el debat i 
es torni a començar, no com deia l'Eduard, no amb una proposta inicial sinó amb més participació;
abans demanàveu vosaltres, ara ho demanem els altres, amb més participació, perquè en la 
proposta inicial no estigui directament excloses ja les famílies en poder fer aquesta gestió. 
Gràcies.

11.2
Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d’ERC-AG-AM  per  avançar  cap  a  un  model  de
fiscalitat progressiva

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada  amb els vots favorables dels Grups
Municipals del PdeCAT Demòcrates, d’ERC-AG-AM   i  de la pG-CUP-PA; l’abstenció del Grup
Municipal de C’S  i els vots en contra  del Grup Municipal del PSC-CP. 

L’actual  marc  normatiu  definit  a  la  llei  d’hisendes  locals  resulta  excessivament  rígid i  deixa
escassa  capacitat  normativa  als  ajuntaments  en  àmbits  tan  sensibles  com la  fiscalitat.  Si  bé
existeix un gran consens social en la idea de que tothom hauria de pagar els impostos en base a
la seva capacitat econòmica, la realitat és que els impostos i taxes municipals no acostumen a
respectar  aquest  principi,  i  en gran part  és degut  a les  pròpies limitacions  que estableix  una
normativa estatal obsoleta que a més limita l’autonomia municipal.

Malgrat aquestes rigideses, és important que els ajuntaments esgotin tot el recorregut normatiu
per intentar incloure elements de progressivitat en figures com l’impost sobre béns immobles, la
taxa de residus, les taxes d’escoles bressol,  etc.  i  a més dissenyin solucions imaginatives per
instrumentar polítiques destinades a compensar el  caràcter  regressiu de figures com l’IBI,  per
exemple amb les bonificacions indirectes en forma d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica. 

Per altre costat, per la via de les taxes i preus públics és necessari abordar noves figures que
permetin corregir, en part, les disfuncions existents en àmbits tan rellevants com l’energètic o el
sistema  financer,  incidint  en  els  beneficis  que  obtenen  els  grans  oligopolis  i  les  entitats
financeres i destinant els ingressos a polítiques específiques per combatre la pobresa energètica
o l’emergència habitacional.

Un altre aspecte en el que exigim continuar avançant és l’ambiental, i fer-ho des de les diferents
figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i  facilitar la  transició cap a un model d’energia
sostenible i  respectuós amb el medi ambient.  És cert  que l’actual normativa estatal no ajuda



(l’anomenat impost al sol n’és un exemple), però malgrat tot els ajuntaments tenen un petit marge
per a bonificar l’ús d’energies sostenibles i afavorir aquesta transició.

La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies vegin reduït el seu poder adquisitiu i tinguin
dificultats per accedir a determinats serveis públics,  accentuant encara més les desigualtats.
Malgrat  l’economia  catalana  ha  experimentat  una  millora  en  termes  de  creixement  del  PIB  i
reducció de l’atur, la realitat és que moltes famílies continuen patint les conseqüències d’una crisi
econòmica que ha estat llarga i que ha modificat les condicions del mercat laboral cap a una major
precarització. La proximitat dels governs locals fa que siguin els ajuntaments els responsables de
donar una resposta immediata a la ciutadania, cercant sovint solucions imaginatives que permetin
superar les rigideses d’una normativa estatal obsoleta.

Garantir la igualtat d’oportunitats des dels ajuntaments consisteix en facilitar l’accés de tots els
ciutadans als  serveis  públics i  que en cap cas la  condició econòmica esdevingui  una barrera
d’accés, és a dir, que el punt de partida no determini les opcions de futur. 

La proposta que plantegem avui  ens ha de permetre  avançar cap a un model de fiscalitat
progressiva, respectuosa amb el medi ambient i orientada a corregir desigualtats. És el model
que hem defensat sempre i sobre el qual volem continuar avançant, deixant enrere una llarga
etapa d’austeritat imposada pels diferents governs de l’Estat espanyol.

ACORDS

Primer.  L’Ajuntament  de Granollers  es  compromet  a dissenyar  i  aplicar  un model  integral  de
fiscalitat progressiva que inclogui impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de corregir les
desigualtats i garantir l’accés de tots els ciutadans als serveis públics.

Segon.  L’Ajuntament  de  Granollers  es  compromet a  introduir  elements  de  responsabilitat
ambiental en les diferents ordenances fiscals amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un model
energètic basat en energies renovables.

Tercer. L’Ajuntament de Granollers es compromet a dissenyar polítiques d’ajuts vinculats a la
capacitat  econòmica  amb  l’objectiu  de  compensar  el  caràcter  regressiu  d’aquelles  figures
tributàries que no disposen de marge normatiu.

Quart.  L’Ajuntament de Granollers iniciarà aquest compromís amb un estudi de tarificació social
per les seves ordenances fiscals durant l’any 2019.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, ¿hi ha intervenció?

Senyora Oliver: Doncs, és tard, és molt tard i, la veritat, és que com en aquest tema hi ha som
absolutament redundants cedeixo la paraula als companys d'Esquerra. 

Alcalde: Primer, si em permet, li diré, li preguntaré a Ciutadans si vol parlar. ¿Alguna intervenció?
¿No? 
Ara sí que li cedeixo a Esquerra Republicana. Endavant: 

Senyor Mur: Gràcies. I, gràcies als companys de la CUP. A veure Breument, perquè la majoria
d’arguments  que  recolzen  aquesta  moció  ja  els  ha  comentat  la  Núria  en  el  debat  dels
pressupostos. 
El model fiscal d’un país el defineixen totes les figures que el composen, que composen la cistella
tributària, ja siguin impostos, taxes o preus públics. Quan analitzem les característiques del nostre
model  sovint  oblidem  els  impostos  i  taxes  de  competència  municipal,  malgrat  tenen  un  pes
significatiu en el conjunt d’aquesta cistella tributaria. 



Tot i que l’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa
escassa capacitat normativa als ajuntaments, ens cal recórrer tots els camins possibles perseguint
el que hauria de ser l’objectiu principal de l’acció pública: assolir un major grau de redistribució de
la  renda  incidint  tant  per  les  vies  dels  ingressos  fiscals  com  per  la  via  de  la  despesa
pressupostària i alhora tendir cap a un model de fiscalitat més simple i comprensible i que faciliti
les relacions amb la ciutadania.
És cert que la crisi econòmica ha provocat que moltes famílies vegin reduït el seu poder adquisitiu
i  tinguin  dificultats  per  accedir  a  determinats  serveis  públics,  accentuant  encara  més  les
desigualtats. Malgrat l’economia catalana ha experimentat, sembla ser,  una millora en termes del
creixement del PIB i reducció de l’atur, la realitat segueix sent que moltes famílies continuen patint
les conseqüències de la crisi econòmica.
La proximitat dels governs locals fa que siguin els Ajuntaments els responsables de donar una
resposta  immediata  a  la  ciutadania,  cercant  solucions  imaginatives  que  permetin  superar  les
rigideses d’una normativa estatal obsoleta.
Tot i que les ordenances fiscals d’aquest Ajuntament ja presenten alguns conceptes propis de la
progressivitat  fiscal i  la tarificació social,  pensem que cal un repensament general d’aquestes,
mitjançant, com ja hem dit abans, un estudi real de la viabilitat de l’aplicació de la tarificació social
a les nostres ordenances fiscals. 
Així  doncs,  presentem aquesta  Moció  per  poder  reafirmar  la  voluntat  d’aquest  consistori  per
avançar  cap a  un model  de fiscalitat  progressiva  més complet,  amb l’objectiu  últim de donar
compliment als principis de justícia social i igualtat d’oportunitats.    

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si altre grup vol intervenir. ¿No? Passaríem, per tant, a la tercera i
darrera Moció. Endavant:

10.3
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de la normativa al joc i addiccions.

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per  majoria absoluta amb els vots
favorables  dels  Grups  Municipals  del  PSC-CP i  de  Ciutadans  i  les  abstencions  dels  Grups
Municipals del PdeCAT Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  i  de la CpG-CUP-PA

Fets:

La regulación del juego en España posee una fragmentación territorial que ha supuesto una

variabilidad  normativa  que  ha  supuesto  que  algunas  Comunidades  estén  altamente

avanzadas  en  la  regulación  de  la  ordenación  del  juego  y  la  prevención  de  conductas

adictivas, mientras otras parecen haberse quedado descolgadas. Si bien, somos conscientes

de que existe una competencia estatal en materia de juego, que ha de ser ejercida por el

Estado en nombre del interés general y además, consideramos que es el mismo Estado el

que  debe  velar  por  el  que  las  diferentes  normativas  autonómicas  se  actualicen,

especialmente en materia de prevención de conductas adictivas.

El Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica

española  del  año 2017,  Coordinado por  la  Dirección General  de Ordenación del  Juego,

proporciona  información  y  conclusiones  interesantes  en  relación  con  los  perfiles  psico-

sociales más afectados por los trastornos en la actividad de juego, tanto en hombres como

en mujeres,  así  como los  principales  predictores  de  la  severidad  y  afectación  de  dicho

trastorno.



La radiografía que arroja este estudio en cuanto al perfil de los jugadores problemáticos

en nuestro país es el  de un hombre soltero,  activo laboralmente,  que no dispone de

ayudas  sociales,  que  presentó  un  inicio  precoz  de  la  conducta  de  juego  y  padece

problemas relacionados con la salud. El informe señala que la media de edad de inicio en

el juego en nuestro país es a los 21 años, habiéndose iniciado en el juego el 36% de los

encuestados antes de los 18 años.

Según  la  Asociación  Española  de  Empresarios  de  Salones  de  Juego  y  Recreativos

(ANESAR), en su memoria 2018, el juego es un negocio rentable que crece anualmente

en nuestro país. Según los datos que arroja su última memoria, el número de casas de

apuestas  se  han  multiplicado  en  todas  las  Comunidades  Autónomas.  De  los  2441

salones que existían en todo el país en el año 2014, se han alcanzado 3132 en 2017.

Por ejemplo, en Madrid, con fecha de principios de  mayo  había  en  la  región  385

salones dedicados al juego y a las apuestas deportivas frente a los 328 de 2016, los

295 de 2015 o los 270 de 2014, un crecimiento continuado del 42,5%. Andalucía ha

experimentado un incremento de 672 salones en el año 2014, a 743 en 2017; Castilla-La

Mancha ha pasado de 84 a 180 de 2014 a 2017; Extremadura de 17 a 95 y País Vasco

de 162 a 192. Estos son solo algunos ejemplos.

Este aumento significativo de las salas de juego, unido a una regulación dispar según la

Comunidad  Autónoma,  recordemos  que  cada  territorio  posee  una  ley  de  juego,  sobre

Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, variando el nombre según la comunidad, y

que cada ayuntamiento posee una normativa específica sobre ordenación urbanística, que

ha dado lugar a que existan casas de apuestas o salas de

juego situados justo enfrente de colegios, institutos y centros juveniles. Una cercanía a este

tipo  de  centros  que,  según  diferentes  expertos  normaliza  su  presencia  y  hace  que  los

menores  consideren  este  tipo  de  negocios  aptos  para  su  acceso,  facilitando,  en  cierta

medida, el inicio en el juego de los ciudadanos.

Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciutadans Granollers (Cs) propone los siguientes

ACUERDOS:

• Llevar  a  cabo las  modificaciones precisas en la  normativa  sobre  planificación

urbanística a fin de prohibir  la apertura de casas de apuestas y juego en las

proximidades  de  centros  escolares,  institutos,  centros  juveniles  y  edificios

públicos con alto tránsito de menores de edad.



• Desarrollar campañas de concienciación para los progenitores y los menores de

edad sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía que se

están registrando entre jóvenes.

• Colaborar  con  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  en  la  inspección  del

funcionamiento  de  estas  casas  de  juego  y  apuestas  a  fin  de  supervisar  el

correcto  funcionamiento  de  los  mecanismos  de  identificación  de  jugadores  y

poder detectar posibles menores de edad que puedan haber accedido a estos

establecimientos.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també s’ha demanat explicació de posició. No sé si per part de la
CUP ¿Sí? Endavant:

Senyora Oliver: Sí, intentaré ser molt breu. Em fa, no puc evitar, això, que comenci la Moció: "la
regulació del juego en Espanya por ser una fragmentació territorial." Realment aquí Lacan i  Freud
tindria alguna, alguna lectura així rotllo d'obsessions. 
En fi, certament sí, sí que és veritat, és a dir, hi ha una cosa que coincidim amb Ciutadans que,
estan l'hospital Sant Pau, el Clínic, Bellvitge han posat el crit al cel, de fet, em sembla que ha sortit
fins a tota la premsa les darreres setmanes que, el nivell addiccions el joc, sobretot on line, doncs,
malauradament, estan creixent i també entre el jovent i el jovent adolescent. Per tant, des d'aquest
punt de vista, doncs, sí que entenem que cal posar el "foco" una certa preocupació. De fet, ho he
comentat a la Junta de Portaveus, també és veritat  que ens sorprèn molt  que el  segon punt,
precisament de la Moció, ho he comentat allà i, per tant, ho comento aquí, un dels punts està
inclòs en el POUM, de fet, llegeixo diu a l'article 138,  exactament del POUM, diu: "En qualsevol
situació tots els usos recreatius vinculats a la música i el joc són incompatibles en un radi inferior a
cent metres d'edificis sanitaris hospitalaris o docents d'ensenyament reglat". Per tant, enteníem
que era una Moció una mica redundant. 
També és veritat que, posats una mica, posar el focus damunt de la preocupació per la ludopatia,
doncs, que no hi hagi en aquesta Moció mesures bastant més, més bastant més pro positives i
bastant més profundes respecte a aquesta vaga conscienciació, com per exemple, una cosa que
sí que veig amb certa amb certa preocupació que són la proliferació d'espots amb personatges
famosos instigant absolutament a través de les pantalles de la televisió el joc, per exemple. Doncs,
si ells fan la Moció, podria haver estat això, que personatges famosos, doncs, no puguin fer alguns
espots d'aquest estil.
I,  una cosa i,  amb això ja  acabo.  Que,  sí  ens acaba de sorprendre,  és que donada aquesta
sensibilitat,  que  manifesta  Ciutadans  amb  aquest  tema  de  la  ludopatia,  en  definitiva  i  les
addiccions als jocs, com pot ser, no sé si és que en aquell moment encara no havia arribat la
conscienciació respecte les ludopaties o addiccions, però, com pot ser que en aquell  moment
Ciutadans votés a favor d'un macroprojecte especulatiu urbanístic anomenat Barcelona world, en
el qual, jo entengui, vostès saben perfectament, hi havia un macroprojecte d'un casino que, fins on
jo sé, és la Meca de la ludopatia. Gràcies. 

Alcalde: Per part de ciutadans, endavant, senyor Meseguer: 

Senyor Meseguer: Miri, senyora Maria Oliver, ¿Sap quina diferència hi ha entre vostè i jo? Molta. I,
¿sap la diferència que hi ha entre el grup de Ciutadans de Granollers i la CUP de Granollers? i
remarco lo de Granollers, que nosaltres, vostè pot votar el que vulgui, està en el seu dret. Es pot
abstenir, pot votar en contra, pot votar a favor; però no fa falta que desmereixi les coses dels
demés; i si vostè considera que això ha de votar en contra, ens sembla molt correcte, així queda
retratada. La diferència entre vostè i jo és que, voti el que voti, a mi el partit no em dirà res, perquè
jo aquí estic per a Granollers, per tant, nosaltres hem votat favorable una Moció de la CUP, i
sempre que sigui algo favorable per Granollers ho votarem. Gràcies. 



Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part d'Esquerra, senyor Llobet: 

Senyor Llobet: Jo pensava, el Ple que em van nomenar era llarg, veig que aquest també. Res,
molt ràpid; però sí que ja hem fet la feina  de posicionament, dir-ho. Jo sí que no vull deixar de dir,
tant per intervencions del senyor Terrades i del Juan Ma, és a dir,  és bo que la política s'expressi
d'una altra manera, jo he vingut a fer això. I, sí, aportar una mica de poesia, si volen, sí. 

Alcalde: ¿Em permet? apliqui la poesia a la Moció, que és el que li tocaria. 

Senyor Llobet: Res, res, perfecte. Només ho volia deixar dit, doncs si no puc continuar, doncs, cap
problema. Semblava que quedava. 
Res.  Nosaltres  celebrem  que  Ciutadans  presenti  mocions  d'aquest  estil  i,  no  de  suposats
trencaments de la convivència. 
Nosaltres, aquesta Moció, necessitàvem temps 

Alcalde: Perdoneu, deixem de fer comentaris, sis plau. Sis plau, sis plau, senyor Carmany.      

Senyor Llobet: No, precisament, la meva idea era que aquesta Moció ens sembla, ens sembla bé.
Si  haguéssim  tingut  temps  per  debatre,  l'haguéssim  millorat  i,  per  tant,  nosaltres  reclamem,
segurament, si haguessin tingut temps de negociar-la, l'haguéssim pogut millorar entre tots; i és el
que volem, que aquestes mocions siguin útils i transcendents i, per tant, això, n'haguéssim parlat
amb calma, perquè ens sembla bé. I, evidentment, les qüestions, ho ha dit la Maria abans, les
qüestions que fan referència a les competències estatals, doncs, segurament tindríem diferències,
entre el que digui l'Estat i el que diem nosaltres, però en aquest cas, fer notar només que, més
enllà de la tasca que vostès posen en el punt tres, em sembla de la feina que ha de fer, en aquest
cas, les coses, i forces i cossos de seguretat de l'estat, dons, si hem de posar-hi tot el treball des
de l'àmbit  de salut i  els serveis socials,  l'àmbit  que ja s'està treballant al  Pla director de salut
mental i  addiccions, la feina que pot fer l'escola, als instituts que ja ara comencen a patir  les
conseqüències del joc entre joves. Per tant, temps per parlar-ne per millorar-la. 
En definitiva els problemes de la gent s'arreglen des del debat i la negociació política, és molt
senzill, diguem-ne democràcia, i ja està. 

Alcalde: En tot cas, per millorar una Moció s'ha de presentar esmenes, cosa que en aquest cas, li
haig de dir, que vostès no han fet. L'esmena, diguéssim, la moció es devia de presentar divendres
i, si volen fer aportacions,  s'agafa el telèfon i se'ls hi diu, que també és un mecanisme democràtic,
eh. Moltes gràcies. 

Entrem al torn de precs, preguntes i interpel·lacions. Senyora Oliver,¿alguna pregunta? Par part
de Ciutadans, ¿alguna pregunta? Per part d'Esquerra Republicana, ¿alguna pregunta? ¿no? ¿Per
part del PDeCAT? Per part del grup Socialista ¿No?  
Per tant, ara estaríem a disposició de les persones que ens acompanyen.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 23 hores 15
minuts  i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.
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