ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Dia : 27 de novembre de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Josep Mayoral i Antigas
Alba Barnusell i Ortuño
Jordi Terrades i Santacreu
Mònica Oliveres i Guixer
Albert Camps i Giró
María Del Mar Sánchez Martínez
Francesc Arolas Pou
Juan Manuel Segovia Ramos
Andrea Canelo Matito
Mireia López Ontiveros
Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla
Gemma Giménez Torres
Edmundo Rodolfo Benza Alegria
Àlex Sastre Prieto
Josep Maria Noguera Amiel
Oriol Vila Castelló
Eugènia Llonch Bonamusa
Pep Mur i Planas
Núria Maynou Hernández
Pau Llobet i Roura
Enrique Meseguer Casas
Roberto Carmany Valls
Maria Oliver Reche
Eduard Navarro Doménech
José María Moya Losilla
Catalina Victory Molné
Cristina Sancho Rey

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

El senyor Eduard Navarro Doménech s’incorpora en el punt 4t de la sessió.

Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes. Benvinguts i benvingudes al Ple municipal del
mes de novembre.
Un ple que sempre té un caràcter especial perquè és un Ple en el que aprovem
l'atorgament de les medalles de la ciutat i jo voldria saludar a les persones que
representen a les entitats que han estat proposades i també, doncs, als familiars de
les persones que a títol pòstum també avui rebran, doncs, els serà aprovada la
distinció que serà lliurada el proper mes de desembre. Gràcies per acompanyar-nos.

1 / 43

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2018
L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de
la sessió ordinària de data 30 d’octubre 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 2, 9. 16, 23 I 30 D’OCTUBRE 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 PROJECTES ESTRATÈGICS I
COMUNICACIÓ
4.-Atorgar les medalles de la ciutat de l’any 2018
Número Expedient: 17/2018/323
Fets:
La Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi
envers persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que
hagi tingut un extraordinari relleu o transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de
servei i dedicació al progrés i benestar de la població i la ciutadania, i també a les que
hagin destacat especialment en el treball per l'associacionisme ciutadà i les
manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials.
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers va acordar iniciar el procediment
per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat 2018 a Xavier Castellsagué i Josep
Bover, a títol pòstum, les associacions de veïns de Can Bassa i Congost i la llibreria
La Gralla.
Fonaments de dret :
Reglament de distincions de la ciutat de Granollers aprovat pel Ple municipal de data
30 de novembre de 2004, i que regula la concessió de distincions a aquelles persones
físiques o jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i
democràtics honorin la ciutat.
Article 8è. La concessió de la Medalla de la Ciutat, l'acordarà la corporació municipal,
amb el vot favorable de la majoria absoluta, a proposta de l'Alcaldia i fet prèviament
l'expedient en el qual hauran de quedar acreditats els mereixements que justifiquin
aquests honors.
Es proposa al Ple de la corporació
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Primer.- Atorgar la Medalla de la Ciutat de l'any 2018 a les persones i entitats que es
citen a continuació:
Josep Bover i Blanch (1947-2018)
Es reconeix Josep Bover i Blanch, el rapsode del Vallès, a títol pòstum, pel seu
compromís cívic amb Granollers i la seva gent que es traduïa en la seva participació
desinteressada en diferents entitats socials i culturals de la ciutat, com els Pastorets, i
en esdeveniments com la cavalcada de Reis, el Carnaval o la passada de l'Ascensió,
així com la seva vinculació amb la Parròquia de Sant Esteve. També es distingeix
Bover per haver difós la poesia catalana, ja sigui en festivals, sales o ateneus d'arreu
de Catalunya, també com a autor de versos, alguns dels quals premiats en diversos
certàmens poètics.
Xavier Castellsagué i Piqué (1959-2016)
Es distingeix Xavier Castellsagué i Piqué, a títol pòstum, per la seva destacada
contribució a l'oncologia i la salut pública, per haver vinculat el Virus del Papil·loma
Humà (VPH) amb el càncer de coll de matriu i formar part dels primers equips
internacionals que investigaven les vacunes contra aquest virus i haver-ne demostrat
la seva eficàcia, fet que va suposar la creació de la primera vacuna que ha servit per
prevenir un càncer major. Es reconeix també el compromís social per conèixer de
primera mà malalties produïdes en països en situació precària o participar com a
voluntari a poblacions de refugiats a Bòsnia. A més, també, per haver liderat durant
anys un projecte de formació a distància en epidemiologia i prevenció del càncer, per
donar resposta a necessitats de formació en països amb pocs recursos universitaris.
Igualment es reconeix la publicació de nombrosos treballs científics en diverses
revistes especialitzades d'arreu del món.
Les Medalles de la Ciutat de 2018 reconeixen les dues associacions de veïns
pioneres en els moviments veïnals a Granollers, que des de 1976 porten a terme
activitat continuada: l'AV Can Bassa i l'AV Congost.
Associació de Veïns Can Bassa
Es reconeix l'Associació de Veïns de Can Bassa per haver contribuït a cohesionar la
ciutat de Granollers, des del seu barri, reivindicant des dels seus inicis als anys
setanta tots els dèficits d’equipaments i de serveis que hi havia, des de l’asfaltat de
carrers, la falta de transport públic que els comuniqués amb la resta de la ciutat, els
serveis mèdics, els espais cívic... Es distingeix també el paper de l’AV en la integració
del veïnat, d’orígens diversos, i en la seva involucració amb el barri a través
d’iniciatives com el casal jove, la banda de cornetes i tambors, les festes de Sant
Joan, etc.
Associació de Veïns Congost
Es reconeix la lluita veïnal d'aquest barri per superar les seves condicions inicials:
manca d'urbanització de carrers, falta d'enllumenat públic, d'espais verds, accés al
transport públic, inundacions puntuals del riu, així com l'empenta dels veïns i veïnes
que s'hi han instal·lat i que han exercit de motor de canvi. En aquest sentit s'inscriuen
les campanyes per recollir fons per ajudar a acabar de construir la parròquia de

3 / 43

Fàtima, i la conquesta de la plaça de la Llibertat, on s'hi havia de construir habitatge,
com a espai públic; es distingeix també l'associació de veïns com a dinamitzadora de
la vida del barri, afavoridora de la cohesió social i la convivència,
La Gralla
Es distingeix la Gralla per la seva trajectòria de més de 50 anys que l'ha convertit en
un referent cultural de la ciutat i de la comarca i un establiment de referència del
sector llibreter a tot Catalunya. Es reconeix el seu compromís amb la difusió de la
literatura i la cultura catalana, especialment difícil durant el franquisme, i la seva
col·laboració amb activitats culturals a Granollers com la parada d'autors de la
comarca per Sant Jordi, amb especial atenció als escriptors i escriptores locals i
comarcals i l'activitat Fem un llibre, per l'Ascensió, destinat al públic infantil. La Gralla
ha col·laborat també amb altres entitats de la ciutat en la convocatòria de premis
literaris com el Jaume Maspons i Safont, el Premi periodístic Gual permanent i el
Premi de pintura Paco Merino, cedint els seus espais per a exposicions de pintures,
fotografia, escultures. Es reconeix també la seva consolidació com a un dels projectes
més rellevants de la ciutat.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones guardonades

Alcalde: Farà la presentació de la proposta, com també ha estat tradicional, la primera
Tinenta d'Alcalde, la senyora Alba Barnusell, el que li agraïm l'esforç de preparar
aquesta sessió i de seguit d'aquest expedient. Moltes gràcies.
Senyora Barnusell: Gràcies alcalde i molt bon vespre a tots i a totes als qui ens
acompanyen, avui a la sala, especialment, el representants de les associacions de
veïns, de la gent de la Gralla i els familiars.
Com ja saben, un any més, quan arriben aquestes dates, ho deia l'alcalde, tinc el
privilegi i l'honor de poder presentar en aquest Ple, aquest punt de l'atorgament de les
medalles de la ciutat.
Un punt i un que ve a ser un espai d'història i de memòria de la nostra ciutat i per la
nostra ciutat. Un reconeixement a persones i entitats que han treballat i treballen
incansablement, amb estima i amb amor, per a Granollers des de la coresponsabilitat i
estimació per la ciutat i per la seva gent.
A mi em correspon com a regidora instructora de l'expedient fer lectura dels mèrits i
del reconeixement pels quals s'ha decidit atorgar les medalles d'aquest any 2018.
Dir-vos, també, que les trajectòries de cadascuna d'elles les trobareu de forma més
extensa en la publicació, ja habitual, que es donarà a tots els assistents el dia de
lliurament de les medalles de la ciutat d'enguany.
Abans de continuar sí que deixeu-me fer un breu parèntesi per agrair la feina de tots i
de cadascun dels tècnics municipals, del gabinet d'imatge i de comunicació, en
especial l'Imma Juncà, i també de totes les persones que avui esteu aquí, alguns que
no hi han pogut ser que ens heu dedicat bona part del temps a facilitar-nos informació
i també imatges i fotografies perquè es puguin trobar en aquesta publicació, les que
us hem anat demanant.
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La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers es va reunir, va consensuar els
candidats a medalles de la ciutat 2018. Com ha llegit la senyora secretària, les
associacions de veïns de Can Bassa i de Congost, la Gralla; i, Xavier Castellsagué i
Josep Bové a títol pòstum.
Seguidament passaré a llegir els mèrits i reconeixements de tots ells.
Les medalles de la ciutat 2018 reconeixen les dues associacions de veïns pioneres en
els moviments veïnals a Granollers que, des de l'any 1976, porten a terme continuada
la ciutat. L'Associació de Veïns de Can bassa i l'Associació de Veïns Congost.

Medalla de la ciutat a l'Associació de Veïns de Can bassa.

Es reconeix l'Associació de Veïns de Can Bassa per haver contribuït a cohesionar la
ciutat de Granollers, des del seu barri, reivindicant des dels seus inicis als anys
setanta tots els dèficits d’equipaments i de serveis que hi havia, des de l’asfaltat de
carrers, la falta de transport públic que els comuniqués amb la resta de la ciutat, els
serveis mèdics, els espais cívic. Es distingeix també el paper de l’Associació de Veïns
en la integració del veïnat, d’orígens diversos, i en la seva involucració amb el barri a
través d’iniciatives com el casal jove, la banda de cornetes i tambors, les festes de
Sant Joan i moltes d’altres.

Medalla de la ciutat a l’Associació de Veïns Congost.
Es reconeix la lluita veïnal d'aquest barri per superar les seves condicions inicials:
manca d'urbanització de carrers, falta d'enllumenat públic, falta d'espais verds, accés
al transport públic, inundacions puntuals del riu, així com també es reconeix l'empenta
dels veïns i veïnes que s'hi han instal·lat i que han exercit de motor de canvi de tot el
barri. En aquest sentit s'inscriuen les campanyes per recollir fons per ajudar a acabar
de construir la parròquia de Fàtima, i també la conquesta de la plaça de la Llibertat, on
s'hi havia de construir habitatge i ara és un espai públic; es distingeix també
l'Associació de Veïns com a dinamitzadora de la vida del barri, afavoridora de la
cohesió social i la convivència.
Dos exemples de transformació social i urbana. I, actualment, deixeu-m'ho dir, amb
dues dones també el cap davant i amb una junta al darrere que empeny amb força.
Gràcies.
Medalla de la ciutat a la Gralla.
Es distingeix la Gralla per la seva trajectòria de més de 50 anys que l'ha convertit en
un referent cultural de la ciutat i de la comarca. En un establiment de referència del
sector llibreter a tot Catalunya. Es reconeix el seu compromís amb la difusió de la
literatura i la cultura catalana, especialment difícil durant el franquisme, i es reconeix
també la seva col·laboració amb activitats culturals a Granollers, com la parada
d'autors de la comarca per Sant Jordi, amb especial atenció als escriptors i escriptores
locals i comarcals; i l'activitat Fem un llibre, per l'Ascensió, destinat al públic
infantil.Referència per molts de nosaltres. La Gralla ha col·laborat també amb altres
entitats de la ciutat: en la convocatòria de premis literaris com el Jaume Maspons i
Safont, el Premi periodístic Gual permanent i el Premi de pintura Paco Merino. També
ha col·laborat cedint els seus espais per a exposicions de pintures, fotografia,
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escultures. Es reconeix la Gralla per la seva consolidació a partir d’un projecte que va
ser innovador empresarialment, va ser una de
les primeres cooperatives de
treballadors i treballadores de la ciutat. I, segur que per a molts de nosaltres el nostre
inici pel gust de la lectura passa per l'encant del carrer Nou.
Medalla de la ciutat al senyor Josep Bover i Blanch a títol pòstum .
Poeta i rapsode
rapsode del Vallès, a títol pòstum, pel seu compromís cívic amb Granollers i la seva
gent que es traduïa en la seva participació desinteressada en diferents entitats socials
i culturals de la ciutat, com els Pastorets, l’Hospital, Oncovallès, la societat coral
Amics de la Unió, la Mútua, Amics Ciutat de Granollers i en esdeveniments ciutadans,
com la cavalcada de Reis, el Carnaval o la passada de l'Ascensió, així com la seva
vinculació amb la Parròquia de Sant Esteve. També es distingeix Josep Bover per
haver difós la poesia catalana, ja sigui en festivals, sales o ateneus d'arreu de
Catalunya, també com a autor de versos, alguns dels quals premiats en diversos
certàmens poètics.
Segur que aquest Nadal el trobarem a faltar amb l’últim Ple de l’any.
Medalla de la ciutat al senyor Xavier Castellsagué i Piqué a títol pòstum.
Metge epidemiòleg. Es distingeix Xavier Castellsagué i Piqué, a títol pòstum, per la
seva destacada contribució a l'oncologia i la salut pública, per haver vinculat el Virus
del Papil·loma Humà amb el càncer de coll de matriu i formar part dels primers equips
internacionals que investigaven les vacunes contra aquest virus i haver-ne demostrat
la seva eficàcia, fet, que va suposar la creació de la primera vacuna que ha servit per
prevenir un càncer major. Es reconeix també el seu compromís social per conèixer de
primera mà malalties produïdes en països en situació precària o participar com a
voluntari a poblacions de refugiats a Bòsnia. A més, també, es reconeix Xavier
Castellsagué per haver liderat durant anys un projecte de formació a distància en
epidemiologia i prevenció del càncer, per donar resposta a necessitats de formació en
països amb pocs recursos universitaris. Igualment es reconeix la publicació de
nombrosos treballs científics en diverses revistes especialitzades d'arreu del món.
La recerca tan imprescindible i sovint poc reconeguda. En Xavier, actiu i incansable,
ho sabia bé.
Abans de finalitzar aquesta intervenció, només recordar-vos que l'acte de lliurament
de les medalles de la ciutat serà el proper divendres, catorze de desembre, a les vuit
del vespre, al teatre auditori de Granollers; on hi sou tots i totes convidats i esperem
que ens hi acompanyeu. Moltes gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Alguns grups municipals han expressat la seva voluntat
d'intervenir per fixar la seva posició de vot. Per part del Partit Popular no hi ha
intervenció. Per part de la CUP, endavant senyora Oliver:
Senyora Oliver: No acostumem a intervenir en aquests casos, però, diria que pel
context ens hi veiem obligades.
En principi, quan el senyor alcalde ens va fer la proposta d'aquests noms, de fet, des
del minut zero, ¿recorda vostè senyor alcalde que ja li vam dir que sí?, és a dir, no
podríem estar més d'acord en atorgar medalles i, per tant, un reconeixement explícit a
aquests noms que, molt bé, a més a més, ha detallat el per què l'Alba i, per tant,
bàsicament, volem expressar aquest sí, aquest sí majúscul, i aquest sí superlatiu de
suport al reconeixement en base a tres eixos que, per nosaltres són cabdals: Com és

6 / 43

el suport a la cultura i a les lletres, a l'organització Popular i, sobretot, a la investigació
científica.
Motius pels quals, efectivament, sense, doncs, això, la investigació, la cultura o
l'organització Popular segurament viuríem una vida bastant més trista i bastant més
dissortada.
Per tant, des de la CUP no podem fer altra cosa que subscriure, al 150% a aquest
reconeixement de la ciutat. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans. El senyor Meseguer té la paraula:
Senyor Meseguer: Bona tarda a tothom. Gràcies senyor alcalde.
Nos gustaría explicar el sentido de nuestro voto. Estamos de acuerdo con todas las
medallas propuestas, excepto por la concedida a la Gralla.
No estamos a favor de premiar a un establecimiento que los últimos años se ha
posicionado tan claramente a favor del separatismo. El año pasado tuvo en su
fachada una estelada, y desde hace muchos meses se puede apreciar una gran
pancarta de apoyo a los políticos presos. Además, es evidente, como destaca en su
escaparate e interior, el gran catálogo disponible de libros y merchandising
independentista. Cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno con su
negocio, al igual que es lícito decidir qué libros leer y donde o no comprar; pero si un
establecimiento, de esta ciudad, se posiciona políticamente de una forma tan clara en
favor de la ruptura de Cataluña con España, nosotros tenemos el deber de manifestar
nuestra oposición a que se le conceda la medalla de la ciudad.
Per futures ocasions demanaríem que es voti individualment cada medalla i es
decideixi si s'atorga i no s'atorgués si no hi ha una unanimitat de tot el Ple municipal.
Moltes gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, la senyora Maynou té la
paraula, endavant:
Senyora Maynou: Moltes gràcies i bon vespre. Moltes gràcies, jo crec que és una
bona ocasió participat també en l'atorgament de medalles a la ciutat.
Normalment no ho fem, perquè jo crec que com a Ajuntament en Ple, per unanimitat,
de fet, també, pràcticament, sempre hem subscrit les paraules de l'Alba i les paraules
a l'entrega de les medalles de la ciutat i, per tant, només ens queda, doncs, agrair la
feina de les persones i de les entitats que avui reconeixem amb aquestes medalles a
la ciutat.
Sí que m'agradaria també, em sumo a les paraules que comentava l'Alba, de recordar
pòstumament el rapsode, el Josep Bové. Penso que sí que el trobarem a faltar molt,
de fet ja ho vaig dir, en el Ple de desembre, que sempre venia i el trobarem a faltar,
sobretot, molt als carrers i amb les entitats que estem vinculats, a l'esbart i altres
activitats on sempre hi era i que crec que era una sort tenir-lo a prop.
També felicitar-nos com a ciutadans de tenir un conciutadà com en Xavier
Castellsagué perquè va ser una referència al món de l'oncologia i de la salut pública. I
crec que és important, doncs, destacar persones com ell.
I, centrar-nos en el tema de les associacions de veïns, doncs, també ens sumem a les
felicitacions. Penso que, Can Bassa i Congost, des del 76 han fet una activitat
continuada; han sigut associacions veïnals referents, amb tot el que comporta ser
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associació de veïns, de cohesió de barri d'impuls de la ciutat, de lluita veïnal, de
reivindicacions, per tant, moltes felicitats.
I, finalment, nosaltres sí que ens sumem també a les felicitacions de la Gralla. Jo
penso que és molt important poder celebrar que fa més de cinquanta anys que tenim
una llibreria com la Gralla a la ciutat. Crec que és molt important destacar el mèrit de
les llibreries, fem cultura amb les llibreries i, de fet, és bàsic tenir en aquesta ciutat
negocis com la Gralla, que també s'han constituït a partir de cooperatives. Per tant, és
un model diferent i amb tota la feina que fa la Gralla de suport als autors locals, de
punt neuràlgic de difusió cultural i, per tant, doncs, moltes gràcies a tots i felicitats.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT ¿Sí?
Senyor Sastre: Sí, molt breument perquè, doncs, jo crec que quan, tradicionalment,
vaja, fins al dia d'avui havíem fet entrega de les medalles de la ciutat, doncs, no
interveníem els portaveus perquè subscrivíem les paraules que, en aquest cas, l'Alba
ja fa una sèrie d'anys que llegeix com a regidora que porta l'expedient sobre aquestes
persones.
Jo crec que en aquest cas les medalles de la ciutat d'aquest any ens representen molt
el que és Granollers: cultura, lírica i creativitat, medicina, recerca, investigació i també
lluita veïnal. A mi el que sí que m'agradaria demanar, ja que es demanen coses per un
futur, és que en un futur les medalles de la ciutat se segueixin atorgant pels mèrits
que s'han fet en favor del conjunt de la ciutat, independentment, de la ideologia
política de cada una de les persones que rep la medalla de la ciutat; perquè jo recordo
amb una mica de memòria que em depassa més enllà del que jo he pogut viure com a
regidor en aquest Ple; votacions o, vaja, atorgaments de medalles de la ciutat a
persones amb les que un o diferents grups d'aquest consistori han tingut
discrepàncies polítiques profundíssimes en un passat i això mai ha impedit que es
pogués valorar la feina que aquella persona des de la seva òptica, fos quina fos
políticament, havia fet per la ciutat.
Per tant, jo el que reclamo és que es facin els atorgaments de les medalles de la
ciutat tenint en compte criteris de ciutat i no pas criteris polítics, que el que ens fan és
reduir la ciutat a una part molt petita que no representa el conjunt.
Alcalde: Bé, pel grup socialista el senyor Terrades, crec que no tenia previst
intervenir, però ho farà, eh:
Senyor Terrades: Sí, com han dit altres portaveus, aquest és un punt que
tradicionalment els portaveus no intervenim perquè donem plena confiança a la
ponent de les medalles de la ciutat, però, com que s'han produït aquesta distorsió ens
veiem obligats, també, a dir la nostra, breument.
Jo crec que les medalles que el Ple avui acordarà i que s'atorgaran el mes de
desembre representen com un calidoscopi l'aspecte social i cultural de mirades
diferents que hi ha a la nostra ciutat. Sense aquesta pluralitat no s'entendria
Granollers; que vull recordar que és una Vila oberta i això vol dir que és una Vila
oberta a tots els pensaments, com no podia ser d'altra manera.
Alcalde: Moltes gràcies. Senyora Barnusell si vol cloure aquest torn, com a portaveu
de la proposta, endavant:
Senyora Barnusell: Sí, només, per cloure aquest primer torn i també per explicar al
públic assistent.
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Ho han dit alguns portaveus, algunes portaveus. És el primer any que no hi ha acord
de tots els grups en aquest cas i que, s'ha pres l'acord per consens; ho comentaven la
Núria i la Àlex.
La meva intervenció i també aquest any està feta en nom, les paraules que he llegit
de tots els regidors dels grups que han consensuat i que han decidit atorgar aquestes
medalles de la ciutat; i fent també i, per tant, agrair, jo crec que és bo aquest ampli
suport i aquest suport majoritari de tots els que estem en aquest hemicicle en:
aquestes dues associacions veïnals, a la cooperativa la Gralla i a les dues persones a
títol pòstum. I, en paraules de la Maria i també del portaveu, del Jordi Terrades són
unes medalles àmpliament granollerines. També ho comentava el regidor i la regidora
vinculades i molt àmpliament vinculades en el camp de la cultura i de les lletres,
necessàries avui dia més que mai. Un reconeixement fort, també, a l'organització
popular i el treball conjunt de la gent per transformar, en aquest cas, el seu barri, però,
per transformar la seva ciutat; i també a dues persones, una vinculada a la cultura i a
les lletres i l'altra molt vinculada a la tan necessària recerca i innovació, també
aquests principis que han d'estar sempre presents en la nostra ciutat i en aquest
hemicicle.
Alcalde: No sé si algú vol demanar la paraula en un segon torn. ¿No? En tot cas, jo
tinc el privilegi de parlar en nom de tots i totes i en nom de la ciutat el dia que fem
l'acte formal de l'atorgament de les medalles, per tant, simplement voldria fer un
comentari i utilitzant només una paraula, és la paraula: gràcies.
El fet de fer tants anys que un passegi i viu la ciutat fa que, amb totes les persones i
entitats amb les quals avui els hi atorguem la medalla i tingui una estima personal que
ve de lluny, que ve de llarg i, per tant, simplement, gràcies a totes les persones i
entitats que avui han estat guardonades amb aquesta medalla de la ciutat.
Gràcies a Can Bassa i a Congost, perquè és casa meva, perquè he viscut històries
fantàstiques en aquests barris.
Gràcies a la Gralla per tot el que he après des de molt jovenet a casa vostre.
Gràcies al Bové, pels pans compartits a casa meva i pels cafès a casa del Josep
Homs i del Miquel Homs.
I gràcies al Xavi. La família Castellsagué és una família molt important per a la ciutat i
per a mi. En Xavi representa d'una manera extraordinària els valors d'aquesta família.
Per tant, la paraula és gràcies. I, en tot cas, també dir que, el fet de que no hi hagi
unanimitat tampoc ens ha d'alarmar; la ciutat i l'estat és plural i cadascú s'expressa
amb la llibertat que pertoca.
Sempre hem buscat, i fins ara ho havíem aconseguit, la unanimitat, amb les medalles
de la ciutat; això, aquesta vegada no ha estat possible. Hem de respectar totes les
posicions i, en tot cas, expressar la voluntat i la vocació col·lectiva té en la ciutat
aquest espai de trobada, també amb les seves discrepàncies.
Per tant, atès, no sé si interpreto, senyor Meseguer, que es voti, ¿Sí?
S'aprova per majoria absoluta, amb els 23 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG-AM, de la CpG-CUP-PA i del PP; i les 2
abstencions del Grup Municipal de C’S
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Alcalde: Els emplacem al lliurament de les medalles el dia catorze de desembre i,
agraïm, molt especialment la presència dels familiars i dels representants de les
entitats. Moltes Gràcies.
Passem al següent punt, a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, el
punt número cinc, en el qual s'aprova inicialment la modificació del Pressupost de
l'Ajuntament del mes per dotació de crèdits extraordinaris.
No és obligatori que marxeu, eh. El senyor Mora molt atentament els hi està convidant
a sortir. Per nosaltres si us quedeu ens feu feliços, eh, també. Molt bé, moltes gràcies,
un aplaudiment.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
5.- Aprovar inicialment la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per
dotació de crèdits extraordinaris.
Número Expedient: 47/2018/111
Fets:
Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de
modificació del Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un
import de 7.500,00 €, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC AJT 42/2018.
Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no
poden demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària
adequada.
Vist l'informe emès per l'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 42/2018 de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de
7.500,00 €, amb el detall següent:
Moviment
ALTA

Codi aplicació

2018 J1340/32730/48422

Descripció aplicació pressupostària

Import

SUBV. FUND. BM GRANOLLERS TORNEIG AMISTAT
TOTAL DESPESA

7.500,00 €
7.500,00 €
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Moviment
BAIXA

Codi aplicació

2018 J1340/32730/48511

Descripció aplicació pressupostària
ATENCIONS AL TERCER MON COOPERACIO I
SOLIDARITAT
TOTAL FINANÇAMENT

Import
7.500,00 €
7.500,00 €

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: Moltes gràcies. Aquí sí que s'ha demanat intervenció per part d'alguns grups.
El Portaveu d'aquesta àrea farà, en tot cas, la intervenció si ho considera oportú
després.
Grups que vulguin intervenir, en tot cas, ho havia demanat Esquerra Republicana,
endavant senyor Llobet, té la paraula:
Senyor Llobet: Què tal, bon vespre. Res, és una brevíssima, brevíssima intervenció, i
per fer notar el canvi de posicionament que hi ha hagut respecte al que vam votar en
Comissió, la setmana passada; i fem notar que votarem a favor després de que en
Comissió vam abstenir-nos. Allà, ja hi vaig anunciar la meva voluntat de votar a favor
en aquest tipus de coses, faltaria més. Per ajudar a entitat, empreses i clubs de la
ciutat, sempre ens hi trobaran.
El que passa és que la única cosa que vaig demanar a l'equip de Govern, llavors, fos
que m'expliquessin si el fet de bescanviar diners de la partida de cooperació i
solidaritat, faria que l'Ajuntament reduís la seva aportació en aquest àmbit. Em
preocupava, si volen, el fet estètic de treure els diners d'un lloc que es diu: Atencions
al tercer món cooperació i solidaritat. És curiós que aquestes "altures" de pel·lícula
encara en diem tercer món; el segon món fa temps que va caure, ¿oi? Deia que es
passés diners d'una partida amb aquest nom a un altre; ens resultava xocant.
Res, nosaltres volíem saber si aquest fet podria reduir l'aportació de l'Ajuntament en
l'àmbit de la solidaritat i la cooperació.
Res a dir en aquest sentit i, sí que la resposta de l'equip de Govern no fou del tot
empàtica, tenint en compte que nosaltres ja havíem anunciat que volíem votar a favor
i per això vam abstenir-nos. Ben fet les gestions pertinents, en aquest cas, hem parlat
amb el club, -espero què avui ja anem guanyant, vaja. Ens han explicat el projecte,
és un projecte d’impuls de l'handbol, -¿no anem guanyant encara? - perquè falta
l'Àlvaro, segurament falta l'Àlvaro.
Res, bàsicament hem conegut que és un projecte de l'impuls de l'handbol el femení al
Senegal i, per tant, un cop coneixent tot això, doncs, donem el vot afirmatiu, com no
pot ser d'una altra manera. I, bàsicament fer notar aquest canvi, ja està.
Alcalde: Molt bé. No sé si algú altre vol intervenir ¿No?
Aprofitem per felicitar l'Àlvaro Ferrer pel seu gran partit de diumenge passat, eh. I,
avui ha hagut de triar entre el Ple i el partit d'handbol, i li ha tocat venir al Ple.
En tot cas, per tant, passem directament a la votació.
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S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, d’ ERC-AG-AM, de C’S i del PP; i les 6 abstencions del PdeCATDemòcrates del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL
6. Aprovar un nou text refós de la modificació puntual de l’article 213 de les
Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús
en les claus 4A, d’edificació industrial.
Expedient: 3/2018/62
Antecedents:
Primer. El Ple de 25 de juliol de 2017 va aprovar amb caràcter inicial la modificació
puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en
relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial, l'àmbit de la qual
es circumscriu a les zones qualificades pel POUM de: Zona industrial d’edificació aïlla
(clau 4A).
Aquest modificació puntual té per objecte adequar la redacció de l’article 213 de les
Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers a les
previsions d’implantació de “naus niu” a les claus 4A1 i 4A2, d’acord amb la
modificació puntual del POUM referida als articles 210, 212, 213, 216 i 217, del terme
municipal de Granollers, aprovada definitivament per la Comissió territorial
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 6 de novembre de 2014 (DOGC núm. 6778
del 29/12/2014).
Segon. L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 11 d'agost de 2017,
en el diari El Punt Avui de data 9 d'agost de 2017 i en el tauler d'edictes electrònic
d'aquesta Corporació, des dels dia 1 d'agost fins al 11 d'octubre de 2017, per un
termini de 2 mesos.
Durant el termini d'informació pública no es va presentar cap al·legació.
Tercer. El Ple de 13 de desembre de 2017 va aprovar amb caràcter provisional la
modificació de l’article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers.
Una vegada aprovat provisionalment, es va trametre l'expedient complert a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que procedís a la seva
aprovació amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya.
Quart. El 8 de maig de 2018 la CTUB va acordar suspendre la resolució definitiva fins
que el document presentat incorporés les següents prescripcions:
- Sol·licitar informes, respecte al text refós aprovat, a la Direcció General de Comerç i
a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.
- Completar la proposta de modificació amb una anàlisi dels polígons industrials
existents, que permet identificar els àmbits on els usos terciaris en divisió horitzontal
són desitjables i quina és la superfície mínima per establiment òptima, de forma que
s’evit la implantació d’activitats que es puguin desenvolupar en el teixit urbà central.
La memòria haurà de contenir un apartat específic, explicatiu i justificatiu, de la
conformitat de les propostes a les determinacions del PTMB
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Cinquè. El Ple de 31 de juliol de 2018 va aprovar el text refós de la modificació
puntual de l’article 213 de les Normes Urbanístiques el qual incorporava les
prescripcions de la CTUB.
Aquest text refós es va sotmetre a informació pública atès que els canvis introduïts
tenien caràcter substancial. D’acord amb el certificat emès per la Secretària general
de l’Ajuntament durant el termini d’informació pública no es va presentar cap
al·legació ni reclamació.
Així mateix, l’acord es va trametre a la Direcció General de Comerç i a la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial per tal que emetessin els respectius
informes sectorial.
Sisè. A la vista dels informes sectorials emesos, es presenta per a la seva aprovació
un nou text refós de la modificació puntual de l’article 213 de les Normes
Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus
4A, d’edificació industrial, el qual incorpora les següents prescripcions:
- Afegir en l’article 213 de les Nu del POUM la referència de la normativa sectorial
vigent, el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials, o normativa sectorial que el substitueixi, pel que fa a la definició (article 5)
i classificació dels establiments comercials (article 6).
- Traslladar, a l’article esmentat, els criteris de localització i ordenació de l’ús
comercial de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, i si s’escau llurs excepcions, en el sentit
que en aquestes subzones industrials on es possibiliten usos comercials, només és
possible la implantació de les categories d’establiments comercials següents:
a) En l’illa situada en la confluència de la carretera del Masnou i el camí de Can
Bassa, amb la clau 4A1, illa que se situa dins el perímetre de la TMC actual de
Granollers, es poden implantar (o ampliar) PEC, MEC, GEC i GECT singulars i no
singulars.
b) En la resta de les subzones de l’àmbit d’aquesta Modificació, qualificades amb les
claus 4A1 i 4A2, que se situen fora de la TUC actual de Granollers es poden implantar
els següents establiments comercials:
- Els singulars (ECS) detallats en l’article 6.1.b) del Decret Llei 1/2009, els quals
també es classifiquen en PEC, MEC, GEC I GECT, i que es poden implantar en tots
els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial (article 9.5 del
Decret Llei 1/2009).
- L’espai adjacent per a l’exposició i venda dels productes propis de l’activitat industrial
que s’hi desenvolupa sempre que no s’ultrapassi «els 300 m2 de superfície de venda,
ni configurar, juntament amb d’altres, un establiment comercial col·lectiu. Aquesta
activitat comercial només es pot dur a terme mentre es mantingui l’activitat industrial»
(Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009)
Setè.- La cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha emès informe favorable a
l’aprovació del nou text refós de la modificació de l’article 213 de les Normes
Urbanístiques del POUM, indicant que s’incorporen les prescripcions fixades en els
informes emesos per la Direcció General de Comerç i la Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial.
Vuitè.- La tècnica d’assessorament jurídic de l’Àrea de Territori i Ciutat ha emès
informe favorable a l’aprovació del nou text refós, indicant que els canvis introduïts no
tenen caràcter substancial d’acord amb l’article 112.2 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme.
Novè.- Correspon al Ple Municipal l’aprovació del nou text refós de la modificació
puntual de l’article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en
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relació a les condicions d’ús en les claus 4A, d’edificació industrial, D’acord amb
l’article 92.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en concordança amb
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). Aquest acord, 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.
D’acord amb l’article 92.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, les
prescripcions puntuals o deficiències esmenables establertes per l’Òrgan competent
per resoldre definitivament (esmenes establertes a l’article 92.1.a i b) han d'ésser
introduïdes en el planejament urbanístic per l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit
anterior, el qual ha de presentar novament el document esmenat a l'aprovació
definitiva de l'òrgan competent, després d'haver convocat, si ho determina l'acord de
suspensió, i d'acord amb el que sigui establert per reglament, un nou tràmit
d'informació pública.
Fonaments de dret:
I. L’article 97 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel DL 1/210
(en endavant TRLUC), disposa que les propostes de modificació d’una figura de
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.
II. L'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l’article 52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) atribueix la
competència per a la aprovació del planejament general al Ple de l’Ajuntament, en
concordança amb l’article 85.1 del TRLUC.
III. L’article 80.a) del TRLUC disposa que correspon a les comissions territorials
d'urbanisme l'aprovació definitiva del plans d'ordenació urbanística municipal als
municipis de menys de menys de 100.000 habitants.
IV. La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal
bé regulada a l’article 59 del TRLUC.
VI. 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.
VII. L’article 112.2 del Reglament de la llei d’urbanisme, el qual s’aprovà pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, en relació al canvis de caràcter substancial.
VIII. D’acord amb l’article 92.3 del TRLUC les prescripcions puntuals o deficiències
esmenables establertes per l’Òrgan competent per resoldre definitivament (esmenes
establertes a l’article 92.1.a i b) han d'ésser introduïdes en el planejament urbanístic
per l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament
el document esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent, després d'haver
convocat, si ho determina l'acord de suspensió, i d'acord amb el que sigui establert
per reglament, un nou tràmit d'informació pública.
Es proposa:
Primer.- Aprovar el nou text refós de la modificació puntual de l’article 213 de les
Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en
les claus 4A, d’edificació industrial, el qual incorpora les prescripcions fixades per la
Direcció General de Comerç i la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial.
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Segon.- Trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text
refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquest és un punt que s'ha tractat en diferents moments en el
Plenari. Per tant, aquí, en tot cas, sí que hi ha demanada intervenció. Per part de la
CUP, senyor Navarro té la paraula, endavant i benvingut:
Senyor Navarro: Bé, en primer lloc disculpar-me per l'arribada, així, una mica tard.
Últimament pateixo els problemes de mobilitat que tenim per arribar a Barcelona.
Bé, voldríem insistir en els comentaris que ja es van fer en l'aprovació inicial d'aquesta
proposta. Per nosaltres l'ús comercial i d'oficines en zones de polígons industrial
genera problemes que fins ara no hi eren a la ciutat. Entenem que la mesura que
proposa el Govern, obre les portes a la implantació de noves superfícies. Els veïns de
la Ronda Sud, un altre cop la Ronda Sud, ho estem vivint en aquests moments i
veiem que és un model que vostès, doncs, els hi sembla adequat, com diu l'alcalde, i,
m'agrada, és una de les frases, no moltes, però una de les frases que m'agraden de
l'alcalde.
No ens hi posem d'acord, tenim models diferents. El nostre model no és aquest.
Creiem que és un model que genera moltes dificultats. Creiem que la manca d’estudi
d'avaluació pel que fa a la mobilitat serà un problema en el futur per a la ciutat. Sabem
que això no és un tema, doncs, que sigui obligatori, però sí que hagués valgut la pena
aprofitar per fer una anàlisi detallada i concreta sobre les conseqüències que
generaria aquest canvi en la normativa d'usos.
Torno, em remeto al canvi que s'està produint, en aquest cas a la Ronda Sud i que en
l'aprovació inicial no era tan palpable com ho és en aquests moments.
Recordo, que la comunicació en els temes de transport públic als polígons industrials
és totalment insuficient i, si el model Ramassar s'estén en la resta dels polígons de la
ciutat, aquest problema tan debatut de la contaminació atmosfèrica anirà a més.
Per tant, ens hi oposem totalment a la proposta i la veiem un contrasentit si el que es
diu és que en els temes de ciutat el tema de la contaminació atmosfèrica és totalment
prioritari. És una mesura, doncs, que generarà més contaminació i més problemes en
aquest sentit, sobretot, per la utilització del vehicle privat que augmentarà. Gràcies.
Alcalde: Moltes Gràcies. ¿Algun altre grup vol fer ús de la paraula? ¿No? En tot cas la
regidora, sí que ara, reclama el seu dret d'explicar-se. Endavant, té la paraula senyora
Oliveres:
Senyora Oliveres: Gràcies alcalde. Bona nit regidors. bona nit als presents a la sala.
Només quatre qüestions en relació a la intervenció del regidor Navarro, a propòsit del
document que portem de nou al Ple.
El cas és que és un document que com deia l'alcalde ha sigut abastament debatut en
la Informativa com en el propi Ple, atès que vam començar fa força temps la seva
tramitació urbanística. De fet, ha passat dos exposicions públiques; una de dos
mesos doblant el període preceptiu legalment per afavorir la màxima participació de
tots els, no només dels grups que conforma l'Ajuntament, sinó també de tots els
ciutadans de Granollers; i en cap d'aquestes dos informacions públiques en què
tothom ha pogut manifestar, diguéssim, la seva opinió han hagut al·legacions.
Cap al·legació, ni al 2017 ni ara al 2018, que vam tornar-ho a posar a Ple per màxima
seguretat jurídica de tothom, atès que va ser la Generalitat de Catalunya qui va
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demanar que, doncs, afegíssim algunes modificacions al document. Vam entendre
que érem prou substancials i, en tot cas, per garantir el dret de tothom a manifestar el
que cregués, doncs el vam tornar a sotmetre a informació pública.
Per tant, hi ha hagut una participació o unes possibilitats de participació dilatada i, en
relació a la qüestió del model que comenta el regidor Navarro pel que fa, a la meva
persona, en el servei, no hem tingut ocasió de poder-ho debatre excessivament, cosa
que que sempre és interessant, i vaja, jo crec que, no només interessant, sinó que
permet després entendre més cabdalment les posicions d'uns i altres. Sí que hem
parlat d'algun aspecte però bé, segurament haguéssim pogut aprofundir o si
haguessin plantejat alguna qüestió per escrit també els haguéssim pogut, doncs,
respondre i argumentar el per què d'una sèrie de qüestions.
No obstant, el cor de la seva intervenció parla de nova situació; m'agradaria dir que,
pel que fa als usos admesos en els polígons, ja ho vaig dir en la primera intervenció;
crec que quan vam portar per primer cop aquest document al Ple, no hi ha cap qüestió
nova, en absolut, i de fet, els usos dels quals també esgrimeix una certa queixa,
diguéssim, han estat autoritzats pel Departament de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, atès que la competència d'autoritzar l'obertura de noves superfícies
comercials és del Departament de Comerç en aquests moments i no, com pot ser
també fins i tot, ens agradaria del propi Ajuntament.
Per tant, no hi ha una situació nova derivada de l'aprovació d'aquest document, no hi
ha hagut algunes al·legacions al llarg d'un tràmit i la informació pública. I no és veritat
que l'arribada de noves instal·lacions o superfícies comercials i altres de la Ronda Sud
vingui a generar un problema de contaminació.
El tema de la mobilitat s'analitzarà, però, com sap a l'altra banda de la Ronda Sud, a
l'altra banda del que coneixem com el barri de Tres Torres, doncs el que hi ha és un
polígon industrial; i als polígons industrials hi ha activitat, hi ha intensitat en l'activitat i
s'hi admeten un ampli aspecte d'activitats lligades a aquest caràcter industrial, però
que admet els usos com deia, comercial d'oficines; el que vostè deia que eren nous,
no ho són, però, què vull dir amb això, doncs, que el trànsit de camions que la
mateixa existència del polígon, doncs, preveu i admet des de fa moltíssims anys; no
és una qüestió que s'hagi de veure incrementada per la presència nova d'aquestes
llicències que, com deia, bàsicament, són d'atorgament de la Generalitat.
Els vehicles contaminen, lògicament, però segueixen sent mode de transport bastant
habitual en els ciutadans de la ciutat, més enllà de que fem una valoració de cap on
s'ha d'anar o de cap a on; i, en tot cas, no són camions i, en tot cas, no són camions
que és el que ha estat més, diguéssim, en l'ús, doncs, admès com dèiem al
planejament urbanístic des de fa molts anys que, atès que són vehicles pesats
generen tants o més problemes de contaminació.
Per tant, aquest escenari de que amb l’aprovació de la modificació de planejament
anem a una situació nova que no existia i que redunda en una sèrie de problemes,
doncs, m'agradaria que la poguéssim discutir, segurament, amb més calma però
clarament no la compartim, ja no pel tema del model que ens pugui semblar adequat
sinó perquè a la Ronda Sud hi ha ciutat, a un costat i a l'altre, des de fa molts anys,
amb uns usos regulats des de fa molts anys i, en tot cas, estem treballant perquè la
Ronda Sud esdevingui, doncs, una via més connectora i més relacional que una altra
cosa, però, l'avinguda d'aquestes activitats ni l'admet aquesta normativa que avui
portem a Ple, novament; ni crec que mereixi globalment una consideració tan negativa
com la que ha manifestat.
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En tot cas, reiterar que el document el coneixem tots àmpliament, que ha tingut
aquesta participació o possibilitat de participació dilatada, que si ens fan arribar,
també, doncs, via escrit o també a les mateixes Comissions Informatives, doncs,
aspectes a modificar i millorar d'aquests documents doncs els incorporarem, com no
pot ser una altra manera. I que, els temes de debat de fons, doncs, difícilment es
poden argumentar amb profunditat o discutir amb profunditat fent asseveracions tan
rotundes com les que fa, eh, que puc entendre, però que, com deia no comparteixo
pel que li explico i crec que no compartim. La normativa ja admet aquests usos i crear
la idea de que aquesta normativa ha donat peu a una sèrie de qüestions noves que no
es podien admetre ni autoritzant a la ciutat, abans d'aquest document és fals i,
bàsicament, calia explicar-ho.
Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Navarro vol replicar, té tot el dret a fer-ho,
endavant:
Senyor Navarro: Voldria fer uns aclariments. A veure jo no li he parlat de camions,
senyora Oliveres, ho ha dit vostè, eh, jo no he parlat de camions. Jo he parlat de
trànsit.
Senyora Oliveres: Si no, però
Alcalde: Un moment, un moment
Senyor Navarro: Si ho he fet, disculpi.
Alcalde: En tot cas, esperem
Senyora Oliveres: Sí, sí
Senyor Navarro: Està bé, està bé el diàleg. Jo no li he parlat de camions.
En tot cas, sí que hi ha un augment de trànsit; si aquestes activitats es permeten,
augmentarà el volum de trànsit.
Jo la convido a que vagi a la Ronda Sud i veurà la quantitat de vehicles que van en
aquests establiments; aleshores, això implica que generarà més contaminació en
aquests zones on s'instal·lin aquests espais comercials, diguem-ho així. Com que no
en sé prou, no li respondré pel que fa a qui té la competència i entenc que si vostè em
diu que és de la Generalitat, però, vaja la nostra visió de grup és que això es produirà
en més mesura.
Respecte la Informativa, a veure senyora Oliveres, el dia que ens contestin les
al·legacions que vam presentar pel tema del camp de futbol nosaltres ens
reintegrarem a les informatives, ja els hi vam dir, aleshores, no ens vagin parlant d'una
Informativa, la qual, nosaltres creiem, torno, amb un model diferent que no ens han
respòs allò que els hi vam plantejar per escrit pel que fa al camp de futbol de Palau,
que, de cop i volta ha desaparegut com a projecte, quina casualitat, després de les
al·legacions que nosaltres els hi vam presentar i que vostès no han respost.
Aleshores, responguin les al·legacions del camp de futbol, ja en parlarem.
I, per últim. A veure, aquesta intervenció és bastant semblant al que vam fer al 2017,
per tant, com diu vostè aquest debat ja l'hem plantejat en diverses ocasions. Vostès
parlen d'Informativa, nosaltres creiem que el Ple és més útil, en el sentit que en el Ple
podem fer un debat públic i obri-ho a la ciutadania, que això creiem que també és una
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crítica que fem normalment, és poc present en la vida municipal de Granollers.
gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Pot cloure aquest torn. Endavant:
Senyora Oliveres: Breument. És cert que no ha parlat de camions. De fet, he parlat jo i
potser no se me n'ha entès. Precisament, parlava de camions perquè els camions
contaminem més que els cotxes i ha estat admès en les parcel·les que confronten a la
Ronda Sud
l'activitat industrial, com la comercial.
Per tant, el debat que planteja el vincula, és un debat molt general que el vincula en
aquest document i l'únic que deia és que, aquest document no genera cap nova
situació o cap nova activitat que no estès admès en el Planejament; i, això em sembla
que ja és va dir, certament, en l'inicial que vam tenir fa més d'un any; i està bé aclarirho perquè si no la gent es pensa que estem autoritzant per primer cop i generant una
situació nova quan això no és així, més enllà que en relació al que passi a la Ronda,
doncs, lògicament, està molt bé que en parlem, que ho fem sovint, que ho fem en tots
els marcs i que ho fem per totes les vies; per tant, sempre els he convidat a poder
parlar, només faltaria, estan en el seu dret i estic a la vostra disposició.
Només perquè ha al·ludit el tema de la resposta del camp de futbol, a la informativa
els hi vam respondre, per escrit no, però els vam respondre; i els hi vam dir que els hi
respondríem per escrit quan tinguéssim una resposta de la Generalitat, que ha arribat
bastant recentment, atès que ens trobàvem en un impàs tràmit; no hi ha cap mena de
problema en respondre tot allò que pertoqui en relació el camp de futbol i ho farem
properament perquè, com els hi vam dir, hem rebut recentment l'escrit de la
Generalitat, però, és important, per a nosaltres té igual valor la paraula que, ¿no?, jo
crec que per vostès també; llavors quan afirma reiteradament que no hem donat
resposta a una cosa, si precisa que és per escrit, d'acord, però, alguna vegada també
en els plens ha dit que no havíem respost de cap manera i toca, jo crec, també insistir
en aquest punt.
Sense més, moltes gràcies i, seguim.
Alcalde: Moltes gràcies. És el moment de la votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 20 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, de C’S i del PP; els 2 vots en contra del Grup
Municipal de la CpG-CUP-PA; i les 3 abstencions del Grup Municipal d’ ERC-AG-AM
Alcalde: Passem al punt número set que continua sent d'Urbanisme. En aquest cas es
tracta de proposar una aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla d'ordenació
Urbana municipal. Senyora secretària:
7.-Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Granollers en l’àmbit
delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó.
Expedient: 6/2018/62
Antecedents:
Primer. Es presenta per a la seva aprovació inicial la modificació puntual del POUM
en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó, l’àmbit de la qual
inclou les parcel·les que es troben dins el polígon d’actuació urbanística PAU 25C,
juntament amb les finques que hi llinden i afronten als carrer Girona (carrer Girona
núm. 84 al 94, carrer Minetes núm. 18 a 22 i carrer Agustina d’Aragó núm. 1 a 19).
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L’àmbit de la modificació proposada engloba un total de 3.258 m², dels quals 1.425 m²
es troben en sòl urbà consolidat i 1.833 ² es troben en sòl urbà no consolidat.
Aquest planejament té per objecte donar unes condicions d’ordenació coherents als
sòls de l’àmbit d’acord amb la seva estructura parcel·lària, de manera que es pugui
desenvolupar efectivament.
En aquest sentit, es proposen les següents modificacions en les condicions
d’edificació:
a. En sòl urbà consolidat:
Es modifiquen les condicions d’edificació que a continuació es descriuen, sense
alterar el sostre màxim edificable ni cap altra condició referent als usos, amb l’objectiu
de poder desenvolupar usos comercials i de serveis en planta baixa que afavoreixin la
consolidació del c/ Girona com a eix comercial i de serveis de proximitat dins
l’estructura del casc urbà de Granollers.
El front edificable del carrer Girona manté l’alçada de PB+4 i la fondària de 15,00 m
que determina el planejament vigent. No obstant, es permet que la planta baixa ocupi
la totalitat de la parcel·la.
El front edificable del carrer Minetes queda reduït a un cos edificable en PB+1 i
fondària de 20,00 m que permet tancar el volum edificable previst en aquest punt al
PAU 25C. La resta només serà edificable en planta baixa.
b. En el PAU 25 C:
Eliminació dels 375 m2 de superfície qualificada de vial per desplaçament del front
edificable fns l’actual límit de les parcel·les. Conseqüentment el desenvolupament del
PAU no requerirà projecte d’urbanització. La funcionalitat del c/ Agustina d’Aragó
queda garantida tant si es consolida el desplaçament del front edificable oposat (PAU
131) com si es manté el front definit actualment.
Ajust de les condicions d’edificació sense increment del sostre màxim.
- El front edificable al c/ Agustina d’Aragó disminueix una planta, passant de PB+3 a
PB+2, augmentant la fondària edificable de 12,00m a 14,00m i possibilitant l’ocupació
en planta baixa de l’interior d’illa.
- El front edificable del c/ Minetes disminueix una planta, passant de PB+2 a PB+1,
augmentant al fondària edificable de 16,00 a 20,00m.
Segon. En l’àmbit de la proposta de planejament que ara es presenta per a la seva
aprovació inicial l’Ajuntament de Granollers va signar els següents Convenis
Urbanístics:
1. Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers i els propietaris del sector PAU
25C i de les finques del carrer Girona núm. 84 a 94 de Granollers.
D’acord amb l’acord Tercer del Conveni la seva eficàcia queda supeditada a la seva
aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
2. Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers i els propietaris dels sectors
PAU 25C i PAU 131.
D’acord amb l’acord Quart del Conveni la seva eficàcia queda supeditada a la seva
aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
L’article 104.1 del TRLUC, en concordança amb l’article 26.3 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006 (en endavant RLUC),
disposa que els Convenis urbanístics han d’integrar la documentació del planejament
al qual es refereixen, i s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes.
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Tercer. 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).
Així mateix, 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.
Quart. El 14 de novembre de 2018 la Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha
emès un informe mitjançant el qual informa favorablement la modificació puntual del
POUM de Granollers en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina
d’Aragó, i en proposa la seva aprovació inicial, indicant que:
- La present MpPOUM no incrementa el sostre edifcable que estableix el planejament
vigent.
- La present MpPOUM no altera el règim urbanístc dels sòls inclosos en l’àmbit, de
forma que tant els terrenys que es troben en situació de sòl urbà consolidat com els
que es troben en situació de sòl urbà no consolidat (inclosos en el PAU 25C)
mantenen el seu règim.
- La present MpPOUM no altera el nombre d’habitatges ni la tpologia previstos en el
planejament vigent, i en concret manté les obligacions de destnar a habitatge de
protecció el 30% del sostre que determina a aquest efecte la ftxa del PAU 25C.
- La present MpPOUM no altera tampoc els usos previstos en el planejament vigent.
Cinquè. La tècnica d’assessorament jurídic de l’Àrea de Territori i Ciutat ha emès
informe favorable a la proposta presentada per a la seva aprovació inicial.
Sisè. Correspon al Ple Municipal l’aprovació inicial de la modificació puntual del
POUM de Granollers en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina
d’Aragó, 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. No obstant, 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.
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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
ve regulada a l’article 59 del TRLUC.
VII. L’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
VIII. L’article 104.1 del TRLUC, en concordança amb l’article 26.1 i 26.3 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006 (en
endavant RLUC), estableix que els Convenis urbanístics han d’integrar la
documentació del planejament al qual es refereixen, s’han de publicar al butlletí o
Diari Oficial corresponent i s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un
mes.
Així mateix, un vegada aprovat el Conveni, cal trametre’n una còpia al Departament
de Territori i sostenibilitat, d’acord amb l’article 104.2 del TRLUC.
Es proposa:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Granollers en l’àmbit
delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó, 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 de Granollers
en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó.
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.- Acordar la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, en l’àmbit del present planejament, a l’empra de l’article 73.2
del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Quart.- Aprovar els següents Convenis Urbanístics:
1. Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers i els propietaris del sector PAU
25C i de les finques del carrer Girona núm. 84 a 94 de Granollers.
2. Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers i els propietaris dels sectors
PAU 25C i PAU 131.
Sotmetre ambdós Convenis a informació pública pel termini d’un mes, 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).
I trametre’n una còpia al Departament de Territori i sostenibilitat, d’acord amb l’article
104.2 del TRLUC.
Cinquè.- Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de llur competències
sectorials.
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Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha presentació per part de la regidora
d'Urbanisme, senyora Oliveres té la paraula, endavant:
Senyora Oliveres: Sí, moltes gràcies alcalde. Bona nit de nou.
Bé, portem a la consideració del Plenari, aquest cop, per primer cop, la modificació
puntual de la normativa urbanística municipal en un petit canvi, d'uns tres mil metres
quadrats a la vora del camp de futbol del del carrer Girona; i ho fem, i això no és nou,
després que signéssim un conveni amb onze propietaris de la ciutat, veïns del carrer
Minetes; i que ho féssim després d'arribar, i jo crec que, atès que vam portar a la
consideració o el coneixement del Ple aquells convenis amb una certa satisfacció
perquè es va arribar a un acord complex. Un acord complex, després d'anys d'una
situació d'un cert, de certes dificultats en la trobada de solucions, i després de moltes
reunions. Per tant, satisfacció per haver fraguat un acord amb aquests veïns en el seu
dia i, satisfacció per portar ara a Ple, doncs, el que és un dels acords i compromisos,
per tant, de l'Ajuntament quan va subscriure aquell acord.
També algun altre aspecte a destacar: l'Ajuntament el que vol o el que ha intentat i ha
explorat i assajat durant aquests temps i sempre és ser facilitadors, en tot cas, de
l'acció transformadora en la ciutat.
Facilitar, diguéssim, la gestió urbanística no és sempre una tasca senzilla perquè
sovint, en la normativa urbanística es contemplen un seguit de qüestions que afecten
al patrimoni privat, que afecten diferents aspectes dels carrers i de les cantonades; en
aquest cas, l'àmbit de tres mil metres quadrats que els hi deia, va del carrer Girona
gira pel carrer Minetes i baixa pel carrer Agustina d'Aragó fins que ensopega amb la
tanca del camp de futbol, amb un cul de sac que, segurament, doncs, coneixeu i, per
tant, arribar a acords amb, lògicament, els ciutadans per intentar que allò que la
normativa preveu, doncs, esdevingui amb més satisfacció, si més no, de tothom i fent
que les concrecions del planejament puguin esdevenir una realitat és, francament,
doncs, com deia satisfactori.
El carrer Agustina d'Aragó, el planejament preveu que, amb el trasllat del camp de
futbol en un futur, doncs, sigui continu fins al carrer Pinós, igual que ho ha de ser el
carrer Tetuan; que pels veïns del barri sempre hi ha hagut, Tetuan sud i Tetuan nord i,
realment, ambdós es desconeixen bastant perquè el camp de futbol, doncs, l'ha dividit
històricament sempre.
Per tant, per anticipar i ajudar a que la continuïtat d'aquests carrers que han de
millorar tota la situació de tot aquesta zona urbana de la ciutat, atrapada entre la via
del tren i el carrer Girona, doncs, l'Ajuntament, els treballadors d'urbanisme, es va
activar per intentar facilitar com deia una sèrie de qüestions en determinades zones,
en el que el planejament preveu acords que no són sempre senzills.
Aquí també els propietaris estaven especialment, doncs, sensibilitzats perquè estaven
en total desacord amb el que el seu dia la normativa havia plantejat i, per tant, doncs
s'arriba a aquest acord complex que, bàsicament, el que permetrà és aclarir, doncs,
l'amplada i la geometria del carrer Agustina d'Aragó, per tant, deixa les coses més
preparades per quan es pugui obrir fins al carrer Pinós i resol els aprofitaments privats
dels particulars fent una ordenació, diguéssim, de volums d'allò que la normativa
preveia.
Sense més, insistim, aquesta voluntat de trobar els punts d'acord i de col·laboració
público-privada amb els ciutadans que l'Ajuntament, tot i que, els sectors poden ser
d'iniciativa, doncs, privada i no necessàriament pública, també pot actuar de motor i,
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aquí creiem que ho hem pogut ser i esperem poder-ho ser més en els altres entorns
que us deia, també d'aquest àmbit entre la via i el carrer Girona; doncs motors i
facilitadors i, que això és un estímul perquè la ciutat al final, doncs, cobri vida o nova
vida, es vagi reconvertint en el seu mateix teixit en la ciutat; a la ciutat que ja
coneixem i que, en tot cas, està construïda i puguin haver més habitatges i millors
espais públics. Sense més, insistir amb aquesta qüestió.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també hi ha intervencions per part dels grups. Per part
del Partit Popular, ¿No? Per part de la CUP, ¿No? ¿Per Ciutadans?, ¿per part
d'Esquerra? Per part del PDeCAT:
Senyor Sastre: Sí, bé, gràcies. En tot cas molt, molt breument, també respecte aquest
punt. Congratular-nos, felicitar-nos de que finalment, doncs, s'ha pogut desencallar el
que era, doncs, una afectació, que en aquest cas, la regidora ja ha explicat en què
consistia i que ha provocat, doncs, que durant molts anys, molt de temps hagi hagut
una sèrie de propietaris, de persones afectades per aquest planejament urbanístic,
doncs, que no podien, en tot cas, o que tenien, certament, paralitzades propostes a
nivell, en aquest cas privat, però, que també va en benefici de la ciutat. Lamentar, això
sí, tots aquests anys que s'ha trigat en trobar una solució que, en aquest cas, doncs,
finalment s'ha trobat i, en tot cas, nosaltres hi donarem suport per aquest motiu.
Alcalde: Moltes gràcies. Si els hi sembla, passem a la votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 23 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG-AM, de C’S i del PP; i les 2 abstencions
del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA
Alcalde: Passem al punt número vuit que és una aprovació provisional, també d'un
tema ja amplament vist en aquest Plenari. Endavant senyora secretària:
8.-Aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual dels articles 108,
112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del
POUM de Granollers.
Expedient: 5/2018/62
Antecedents:
Primer. El Ple de 24 de novembre de 2015 va aprovar inicialment la modificació
puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes
Urbanístiques del POUM de Granollers. Aquesta modificació té per objecte especificar
amb major claredat els usos recreatius i llur compatibilitat en relació amb les seves
situacions relatives; adaptar la normativa del POUM pel que fa a l’ús comercial a la
legislació sectorial; i incidir en la previsió de places d’aparcament prevista en les
normes, per tal de completar supòsits no previstos, entre d’altres.
Segon. L’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, durant la qual es van
presentar cinc al·legacions, totes elles referides a la modificació de l’article 125,
referent a la previsió d’aparcament en els edificis.
Tercer. El Ple de 31 de juliol de 2018 va resoldre les al·legacions presentades i va
aprovar novament amb caràcter inicial la modificació puntual dels articles 108, 112,
114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de
Granollers.
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La nova aprovació inicial es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 d’agost de 2018, en la premsa
diària El Punt Avui de data de 11 d’agost de 2018 i en tauler d’edictes electrònic
d’aquesta corporació, des del dia 21 d’agost fins al 22 d’octubre de 2018. Durant el
termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.
Així mateix, durant el termini d’informació pública es van sol·licitar, el 17 de setembre
de 2018, els informes sectorials necessaris per a la seva tramitació. A dia d’avui,
només s’ha rebut l’informe emès per la Direcció General de Comerç, el qual és
favorable en tant es recullin les següents prescripcions:
1. Adequar en els articles 108 i 120 de les NU del POUM la definició (article 5) i
classificació dels establiments comercials (article 6) del Decret Llei 1/2009, de 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa sectorial que el
substitueixi.
2. Traslladar, als articles 108 i 122 de les NU del POUM, els criteris de localització i
ordenació de l’ús comercial de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, i si escau llurs
excepcions, en el sentit següent:
a) Dins el perímetre de la TUC actual de Granollers es poden implantar PEC, MEC,
GEC i GECT singulars i no singulars. Aquestes categories també es poden implantar
dins els límits de la Concentració comercial «Residencial Nord» relacionada i
delimitada en els annexos del Decret 379/2006, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (DOGC núm. 4.740 de 16 d’octubre
de 2006) i que s’equipara, a efectes d’ordenació dels establiments comercials, a la
TUC de Granollers, d’acord amb la Disposició Addicional onzena del Decret Llei
esmentat.
b) Fora del perímetre de la TUC, així iom del perímetre de Concentració comercial
«Residencial Nord» esmentada, els únics establiments comercials que es poden
implantar són els que es detallen a continuació:
- Els PEC no singulars, només en sòl urbà i urbanitzable on l’ús residencial sigui
dominant , i sempre que no configurin un GEC col·lectiu o un GECT (article 9.2 del
Decret Llei 1/2009).
- Els PEC, MEC, GEC i GECT singulars (ECS) que es detallen en l’article 6.1.b) del
Decret Llei 1/2009, els quals es poden implantar en tots els àmbits on el planejament
urbanístic vigent admet l’ús comercial (article 9.5 del Decret Llei 1/2009).
- En les subzones industrials (clau A1) on s’admeten usos comercials, l’espai adjacent
per a l’exposició i venda dels productes propis de l’activitat industrial que s’hi
desenvolupa sempre que no s’ultrapassi «els 300 m2 de superfície de venda, ni
configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu. Aquesta activitat
comercial només es pot dur a terme mentre es mantingui l’activitat industrial»
(Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009).»
3. Quant a dotació de places d’aparcament vinculada a usos comercials, cal adequar
l’article 125 de les NU del POUM, on es preveu «una plaça d’apariament per a cada
100 m2 de superfície construïda», a l’article 12 del Decret 378/2006, pel qual es
desplega la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, i que continua vigent d’acord
amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret Llei 1/2009. En aquest sentit, la
dotació per a establiments comercials singulars i no singulars a partir de 1.300 m2 de
superfície de venda, ha de ser «en el tràmit de planejament urbanístic (...) com a
mínim, de 2 places per cada 100 m2 edificats».
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4. Adequar l’article 122 de les NU del POUM, respecte el règim d’intervenció
administrativa, als articles 17, 18 i 19 del Decret Llei 1/2009, tant pel que fa al règim
de comunicacions com al de llicències comercials.
Quart. La cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge ha emès un informe mitjançant el
qual indica que s’ha elaborat una nova memòria de modificació puntual dels articles
108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del
POUM de Granollers, la qual es presenta per a la seva aprovació provisional, que
introdueix correccions al text aprovat inicialment, així com les prescripcions de
l’informe emès per la Direcció General de Comerç.
En aquest sentit, informa favorablement la Modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, pel que fa als
articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133, per a la seva aprovació
provisional, indicant que el document no incorpora modificacions substancials
respecte l’aprovat inicialment el 31 de juliol de 2018.
Cinquè. La tècnica d’assessorament jurídic de l’Àrea de Territori i Ciutat ha emès
iforme favorable a la proposta presentada, indicant que 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.
Sisè. Correspon al Ple Municipal l’aprovació provisional de la modificació puntual dels
articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes
Urbanístiques del POUM de Granollers, 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 text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLUC),
disposa que les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han
de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb
relació als interessos públics i privats concurrents.
II. L'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l’article 52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) atribueix la
competència per a la aprovació inicial del planejament general al Ple de l’Ajuntament,
en concordança amb l’article 85.1 del TRLUC.
III. L’article 85.4 del TRLUC disposa que el plans d’ordenació urbanística municipal,
un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial s’han de sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes. Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria
d’informació pública.
D’acord amb la Disposició Addicional Desena del TRLUC, els terminis per a la
tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic establerts
per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment
amb el mes d’agost.
IV. L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació
pública del POUM s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llur
competències sectorials.
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V. La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal
bé regulada a l’article 59 del TRLUC.
VII. L’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
Es proposa:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual dels articles 108, 112, 114,
115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de
Granollers, a l’empara de l’article 101.3 del text refós de la llei d’urbanisme de
Catalunya (TRLUC), la qual introdueix correccions al text aprovat inicialment, així com
les prescripcions de l’informe emès per la Direcció General de Comerç.
Segon.- - Trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text
refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
Alcalde: Bé, com tal havia comentat aquest és un tema ja parlat en aquest Plenari. És
el moment de les votacions, no hi ha cap grup que vulgui intervenir. Votem doncs.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 23 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG-AM, de C’S i del PP; i les 2 abstencions
del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
9.-Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística
Número Expedient: 1/2018/305
Fets:
1. El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens creat a partir de la
voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos Ajuntaments, Consells Comarcals i
Diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua
pròpia de Catalunya en tots els seus àmbits.
2. El Consorci, creat el 1988, va aprovar els seus Estatus en sessions de dates 3 i 11
d’octubre de l’any referit, amb l’objecte fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de
la llengua catalana. Les seves finalitats són estendre el coneixement de la llengua
catalana en l'àmbit de l'ensenyament no reglat, fomentar l'ús del català en tots els
àmbits de la societat al territori i contribuir a la divulgació de la llengua catalana en
col·laboració amb altres organismes i entitats.
3. L'Ajuntament de Granollers forma part del CNPL, del qual n'és membre fundador.
4. Des de la seva creació, els Estatuts del CNPL han estat objecte de nombroses
modificacions.
D’altra banda, es feia necessari adaptar el règim jurídic del consorci a les disposicions
de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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En aquest marc modificatiu, el Ple del Consorci va aprovar en data 6 de juliol de 2017
una proposta de nous Estatuts.
5. A la vista que les modificacions realitzades i la nova proposta d’Estatus que
signifiquen canvis rellevants, i per seguretat jurídica, en data 10 de juliol de 2018 el
Govern de la Generalitat va aprovar mitjançant acord del Departament de Cultura
GOV/43/2018, de 10 de juliol, la redacció nova dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística, i deixant sense efectes els anteriors Estatuts, aprovats el
1988.

L’esmentada modificació va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en data 12 de juliol de 2018.
6. Les novetats més rellevants dels nous Estatuts responen a l'adaptació al règim
jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats que estableix la Llei estatal 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Per donar compliment al contingut mínim
exigit per l'article 124 de la Llei esmentada, es regulen àmpliament les aportacions
dels seus membres i s'hi inclouen clàusules que limiten les activitats del consorci si les
entitats consorciades incompleixen els compromisos de finançament o de qualsevol
altre tipus, així com fórmules tendents a assegurar les quantitats compromeses per
les entitats consorciades amb caràcter previ a la realització de les activitats
pressupostades. Es preveu que l'aportació econòmica de la Generalitat s'ampliï
progressivament fins a assolir l'import equivalent al cost del capítol 1 del personal
estructural del Consorci.
7. Altra novetat important fa referència a les funcions dels òrgans de govern del
Consorci. S'han reduït les funcions del Ple a favor del Consell d'Administració, per
millorar el funcionament de l'entitat, atesa la composició tan multitudinària del Ple, en
què són representats els 136 ens consorciats. També s'han ampliat les competències
de la Presidència del Consorci i s'han modificat les funcions de la Gerència.
8. Es millora, també, la regulació sobre l'organització del consorci, que es fonamenta
en els serveis centrals i els centres de normalització lingüística. Cada centre de
normalització lingüística disposa d'una direcció i d'un consell de centre. Es defineixen
les funcions dels directors o directores dels centres de normalització lingüística, i
s'estableix que han de ser elegits mitjançant un procediment selectiu, d'acord amb els
principis de publicitat, mèrit i capacitat. L'Administració de la Generalitat ha de
disposar de majoria absoluta de vots als consells de centre, tot i que la Presidència
s'elegeix entre les persones representants nomenades pels ens locals que tenen un
major percentatge de participació en el Consorci.
9. D’acord amb l’article 26.1 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística, aquesta modificació ha de ser ratificada pels ens consorciats.
Fonaments de dret:
I. Article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, relatiu al procediment de constitució dels
consorcis.
II. Article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern, relatiu a a les atribucions que corresponen al Govern per
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crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que depenguin
de la Generalitat o que hi siguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords
esmentats no requerixen una llei del Parlament.
III. Articles 12.1.a) i 26.1 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística,
relatius a les funcions de la Presidència del Consorci i a la modificació dels seus
Estatuts.

Es proposa
Primer.- Ratificar l’aprovació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística aprovada mitjançant acord del Departament de Cultura GOV/43/2018, de
10 de juliol.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.
Alcalde: Moltes gràcies. El regidor Francesc Arolas farà una explicació d'aquesta
proposta. Endavant:

Senyor Arolas: Gràcies. Bona tarda tothom.
Portem a aprovació la ratificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística de Catalunya.
El Consorci que és d'àmbit català i que gestiona la Generalitat de Catalunya, en la
seva sessió plenària va aprovar ja la modificació d'aquests estatuts i, ara els cent
trenta-sis òrgans o membres que formem part d'aquest Consorci, l'Ajuntament de
Granollers n'és un, també en sessió plenària ratifica aquesta modificació dels estatuts.
Bàsicament, les parts més rellevants que ha portat aquesta modificació, el més
important seria l'adaptació dels estatuts a la llei estatal 40/2015, sobretot, pel que fa al
tema règim jurídic dels consorcis i els òrgans col·legiats. En concret, en aquestes
canvis es regula les aportacions dels membres que fins ara no estaven regulades sinó
que anaven en funció de la despesa que havia hagut cada any i del percentatge que
cadascun dels membres havia de sufragar, doncs, un cop ja s'havia acabat l'exercici,
se sabia què és el que s'havia de pagar, per tant, quedaran regulades les aportacions.
I, per altra banda, s'inclouen unes clàusules que el que fan és limitar l'activitat del
Consorci, en cas que algun dels membres incompleixi el finançament que ha de
aportar-hi.
D'altra banda, s'ha aprofitat la modificació dels estatuts també per augmentar
l'aportació econòmica de la Generalitat, en aquest cas, durant els quatre anys de
transitorietat que tindrà l'aplicació d'aquestes modificacions dels estatuts fins a arribar
a cobrir, per part de la Generalitat, el total del cent per cent del capítol 1; per tant, el
personal passarà a estar pagat íntegrament per la Generalitat a partir d'ara.
Es redueixen les funcions del Ple en favor del Consell d'administració. Les sessions
plenàries del Consorci de Normalització Lingüística són bastant complicades, ja no
només de gestionar sinó de convocar; són cent trenta-sis municipis o òrgans, però
que també hi ha Consells comarcals de tota Catalunya i, la veritat, jo he assistit a
alguns i la representació que hi ha és bastant baixa, per tant, el Ple no és un òrgan
massa operatiu per segons quines qüestions. D'aquesta manera per millorar el
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funcionament s'han delegat algunes qüestions que ara estaven en el Ple, en el
Consell d'administració on són representats els municipis també, en aquest cas, jo
vaig per exemple en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
I, per últim, s'ha regulat també l'elecció de les direccions dels centres; hi ha centres: el
Consum comarcals, altres són supracomarcals, altres no agafen tota una comarca;
aquí, per exemple, tenim un centre Comarcal, d'aquest centre em pengen altres en
altres municipis on també hi ha representació del Consorci, però, el centre és
Comarcal; i aquests centres, doncs, tenen una direcció; fins ara no era així, però, a
partir d'aquesta modificació dels estatuts l'elecció del director o la directora del centre
serà per un procediment selectiu, d'acord amb els principis de publicitat, mèrits i
capacitats. Això, tot i que els estatuts no han estat aprovats fins fa poc ja es va estar
aplicant, de fet, en el cas del centre del Vallès Oriental, al nostre centre, va ser el
primer on es va fer aquest procés de selecció de la direcció amb aquest nou sistema,
doncs, més orientat com els que fem a les administracions públiques i, la directora
que tenim ara, la Pietat SanJuan, que va ser escollida a principis d'any ja va ser
mitjançant aquest nou procés selectiu. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. En aquest punt hi ha acord, hi ha unanimitat, no hi ha cap
intervenció demanada, per tant, l'aprovaríem, insisteixo, per unanimitat.
Aprovada per unanimitat
JUNTA DE PORTAVEUS
10.1 Declaració institucional sobre les armes nuclears i el suport al tractat de
prohibició de les armes nuclears
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat.
Identificació de l’expedient:
Declaració institucional sobre les armes nuclears i el suport al Tractat de prohibició de
les armes nuclears.
Fets:
Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles.
Sens dubte, són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i
Nagasaki ara fa 73 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240,000
persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.
Malgrat la fi de la Guerra Freda, i els acords de desarmament nuclears aconseguits,
avui el món continua disposant de 14.465 armes nuclears, la majora d’elles amb una
capacitat destructiva molt superior a les bombes de 1945.
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció
massiva (com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i
seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears.
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i
campanyes, la xarxa d’Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes
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atòmiques, etc. s’ha aconseguit un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat de
Prohibició de les Armes Nuclears el passat 7 de juliol de 2017 a les Nacions Unides.
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del Món s’hi
sumin activament.
Les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i
nuclarment desarmat.
Per tot això, l’Ajuntament de Granollers:
Primer.- Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i famílies afectades per
l’impacte de les armes i els assajos nuclears.
Segon.-Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa
amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu
assoliment.
Tercer.- Fa seu el «ICAN Citties Appeal» (promogut per la Campanya ICAN, receptora
del Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: «La
nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que les armes
nuclears suposen per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els
nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça.
Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències
catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot
això, donem suport al Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres
Governs a signar-lo i ratificar-lo».
Quart.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a signar i a ratificar el Tractat de
Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, el
secretariat d’Alcaldes per la Pau, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i
FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campany ICAN.

Alcalde: Aquí hi ha demanades intervencions, ¿Sí? Senyor Navarro, té la paraula, a
no ser que vulgui intervenir el portaveu del PP, ¿No? Endavant:
Senyor Navarro: Sí, bé, per a nosaltres, hem votat a favor de la Moció. Ens sembla
una Moció molt important en el sentit que la ciutat sigui Granollers, com a tal juguen
un paper molt important en la demanda d'un món més just i en pau. Ara bé, tenim la
sensació que a vegades en algunes mocions ens quedem curts; nosaltres creiem que
les armes nuclears tenen un perill immens, però, que tenim una sèrie d'armes que en
aquests moments s'estan utilitzant de manera discriminada i que provoquen milions
de morts.
Tenim la sensació que algunes mocions a vegades pretenen netejar consciències
perquè, és clar, els partits que estan votant a favor d'aquesta Moció, el PSOE, el PP i
Ciutadans que ja ha donat suport, gestionen uns pressupostos a nivell de l'estat que
cada cop estan anant en augment i, en això, hi ha una responsabilitat dels partits en
els quals vostès estan pagant les seves quotes, entenc que les paguen.
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També tenen una implicació en tot el tema de l'exportació d'armes, que és un tema
que ha anat sortint el darrer any i que ens sembla molt preocupant.
Les dades que jo he trobat són del 2016 i parlen d'unes exportacions, per part de
l'estat espanyol, per valor de 4.346 milions aquest any 2016.
Vull recordar que aquell ministre que desinfecta i que, més ara ha estat multat per fer
servir informació privilegiada i que, a més és membre del PSC, em refereixo senyor
Borrell; feia referència, amb cinisme, a les armes que es venien a Aràbia Saudí, dient
que eren armes de precisió i que, aquestes armes, de fet, seleccionaven a qui havien
de matar. Ens preguntem si van seleccionar, en concret, un atac que està referenciat
al nord del Iemen, on hi ha una guerra amb implicacions, per part de l'estat espanyol,
es referia a la mort el 9 d'agost a cinquanta persones amb un míssil semblant al que
està venent en aquests moments Espanya, Espanya, a Aràbia Saudí; d'aquestes
cinquanta persones, vint-i-nou eren nens menors de quinze anys, en això hi està
participant l'estat espanyol i els partits que, des del Govern permeten aquest comerç
d'armes.
Cal recordar que, entre l'any 2012 i el 2016 ha augmentat el comerç d'armes en un
8%, i que Espanya és el setè exportador mundial. En concret, estem parlant d'unes
dues-centes mil persones que moren cada any a causa de conflictes on s'està
utilitzant aquest armament; si recordem, la capacitat de l'estat espanyol a nivell
econòmic, parlar del setè exportador mundial ens sembla que és moltíssim.
Són molt maques aquestes Mocions que fan referència a tot això, però, per a
nosaltres seria molt important que tots plegats ens impliquem en canviar les polítiques
dels partits en els quals hi són, per tal que, les armes de destrucció massiva, aquestes
que maten dues-centes mil persones cada any deixessin d'existir al món; per tant,
d'acord amb la Moció, però, anem més enllà. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, ¿alguna intervenció? ¿No? Per part
d'Esquerra Republicana, ¿No?.
En tot cas, jo sí que voldria intervenir i em permeteu que ho faci, més com a alcalde,
com a membre del grup municipal socialista, perquè aquesta és una moció que vol ser
institucional i, en tot cas, és una moció que no sorgeix d’un debat necessari, senyor
Navarro, sobre els armaments i les seves conseqüències sinó que sorgeix amb el
marc d'una campanya de caràcter mundial que desenvolupa una entitat que es diu
«ican» que agrupa a milers d'ONGs de tot el món, i va tenir la gosadia de costat,
acompanyat per alguns estats, Noruega, per exemple, d'iniciar una campanya per tal
de reclamar la prohibició de les armes nuclears. Sortint de baix, sortint de les ONGs,
de les entitats, de les persones implicades en la lluita per la pau; i entre les entitats
que formen part d'»ican» n'hi ha una que es diu alcaldes per la pau.
Per tant, estem parlant no d'una Moció estètica sinó d'una Moció marcada amb una
campanya mundial que va començar fa tres, quatre anys i que va tenir un èxit rotund,
que és que les Nacions Unides va votar, el 2017, va aprovar un tractat de prohibició
de les armes nuclears.
¿Què li passa a aquest tractat? Doncs que els estats l'han de ratificar, sinó només és
paper mullat. I, ¿en què estem ara? Totes les entitats que estem implicades amb
"ican", a Catalunya té un portaveu fantàstic, és el Jordi Armadans de FundiPau. El
que ens hem proposat és aconseguir que el Govern del nostre estat porti al Congrés
dels Diputats la ratificació d'aquest tractat.
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No hi ha cap país en aquests moments de l'OTAN que ho hagi fet, és evident, ¿no? I,
no hi ha cap país amb una textura econòmica similar als que hi ha a l'OTAN que ho
hagi fet.
L'objectiu d'aquestes ONGs, amb els quals, alcaldes per la pau en forma part, és
aconseguir que els Estats i, en concret, l'estat espanyol ho ratifiqui; i avui fem només
això; i, ho fem, a més a més, no promoció generada pel Govern d'aquesta ciutat, ni
per cap grup municipal, sinó per una Moció acordada directament amb "ican", i amb
la seva secretària general, Beatrice Fihn i amb el seu portaveu aquí que és el Jordi
Armadans.
Aquesta Moció és exactament la que hem acordat i la que, com a ciutat coordinadora
d'alcaldes per la pau a Catalunya i a l'Estat, impulsarem perquè les quatre-centes
ciutats, els quatre-cents municipis membres, alcaldes per la pau el vagin aprovant.
Aquest és el camí i, per tant, ens centrem amb aquell tema amb el qual, doncs, "ican"
va treballar i que, a més a més, té el suport de les Nacions Unides, que no és poc
suport. El que es tracta és d'aconseguir que els Estats se'l facin seu.
Semblava que seria impossible en altres tractats, com per exemple, el que fa
referència a les mines antipersones i es va aconseguir. Aquest camí s'inicia,
Granollers a través del seu paper, com a ciutat que està permanent parlant amb les
entitats vinculades al treball per la pau, li correspon té l'obligació, tenim l'obligació i
ens plau fer-ho, de començar aquest camí.
Aquesta Moció circularà per Catalunya i per tot l'estat i l'objectiu és que, el Govern de
l'Estat aprovi l'adhesió i ratifiqui aquest tractat. És aquest l'objectiu i, en tot cas, no
podem oblidar, com deia el senyor Navarro, mai altres objectius, els hem de tenir i els
tenim; però, avui, el que fem és aprovar una Moció que jo volia que fos més
declaració institucional del conjunt dels grups municipals, que ho és, perquè tots hi
donen suport i, des de punt de vista fer-me, el modest portaveu de tots vostès quan
hagin explicar-la en el conjunt del país.
Dir-vos que moltes ciutats que saben que hem arribat en aquest acord amb "ican"
estan pendents de tots els que estem aquí per tal d'aconseguir que des del
municipalisme, que és des del diàleg amb la ciutadania aconseguim que l'estat
espanyol ratifiqui aquest tractat.
Per tant, en tot cas, només acabar agraint a tots els grups que hagin estat centrats
també amb aquesta petició que jo els hi feia com alcalde i, si us sembla, aquesta
figura no existeix en el nostre organigrama municipal, senyora secretària, que consti
en acta, que ens agradaria considerar-la com una declaració institucional del conjunt
de la corporació. Següent senyora secretària:
10.2. moció que presenta el grup municpal del PdeCAT – Demòcrates per reduir
les col·lisions dels ocells contra els vidres.
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 CpG-CUPPA; i els vots en contra dels Grups Municipals del PSC-CP i del PP i les abstencions
de C’s.
Identificació de l’expedient:
Moció que presenta el grup municpal del PdeCAT – Demòcrates per reduir les
col·lisions dels ocells contra els vidres
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Fets:
Els humans compartim hàbitat amb altres éssers vius tot i viure majoritàriament en
entorns urbans que no són pas impermeables a altres formes de vida. Entre aquestes
hi ha els ocells, que habiten aquest planeta des de fa més de 150 milions d’anys,
mentre que els éssers humans tan sols en fa 160.000. A diferència d’altres grups
d’animals, la seva capacitat d’adaptació als pobles i ciutats (menjar sobrer, absència
de caça, edificis alts on fer nius, arbrat viari, etc.) i la seva vinculació a l’activitat
humana les fa molt nombroses a pobles i ciutats i els seus entorns. El passat 6
d’octubre es va celebrar el Dia Mundial de les Aus.
Un dels principals perills que l’ésser humà genera per als ocells en medi urbà és la
presència de vidres en els edificis. Per il·lustrar-ho amb dades, es calcula que més
d’11 milions d’ocells moren cada any a l’Estat espanyol per aquesta raó (xifra que
s’incrementa fins a 100 milions a Estats Units i Canadà, més que les que varen morir
pel vessament de l’Exxon Valdez, i a més de 1000 milions a tot el món), i que
comporta que el 58,2% de les morts siguin per causa antropogènica (inclosa la caça).
El problema és tan rellevant que ciutats com Chicago i Toronto han iniciat programes
amb mesures correctores i crides a la participació ciutadana per a solucionar aquest
problema.
Els principals problemes de les superfícies de vidre en són dos: la transparència i la
reflexió. Així doncs, els ocells no estan adaptats per detectar la presència dels vidres i
en uns casos l’intenten travessar en el seu vol i en d’altres hi veuen reflectits elements
de la natura com arbres i altres tipus de vegetació, o fins i tot el seu propi reflex en
època de cria. Tot i que alguns ocells es recuperen, molts moren immediatament o
pateixen ferides que els acaben causant la mort al cap de poc temps.
Grans edificis envidrats, parets de pistes de pàdel, parades d’autobús, barreres
sonores de vidre, balcons transparents i altres estructures d’aquest tipus són les que
comporten un perill més elevat al pas dels ocells, especialment en èpoques de
migració i en espais propers a parcs o lleres de rius i torrents. Les solucions són
múltiples: des de mesures en la fase de disseny dels edificis -intentant evitar al màxim
les grans superfícies de vidre transparent- fins a la instal·lació de cinta reflectant en
aquelles superfícies on es té constància d’impactes.
Per tot l’exposat, el grup municipal del PDeCAT-Demòcrates presenta al ple de la
corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Recollir informació sobre morts i impactes d’ocells degut a la presència de
vidres i elaborar un recull de “punts negres” a la ciutat.
SEGON. Elaborar un catàleg de solucions per oferir a equipaments, edificis i
comunitats de propietaris i arquitectes i constructors per tal de minimitzar aquests
impactes.
TERCER. Posar a disposició dels particulars, a través del servei de Medi Ambient de
l’Ajuntament, de cinta “bird tape”, per ser utilitzada en finestres i balcons que ofereixen
un perill per al pas dels ocells.
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10.3 Moció que presenten els Grups Municipals del PDeCAT - Demòcrates,
ERC-AG i Crida per Granollers – CUP de rebuig a la petició de més de 200 anys
de presó per als processats pel referèndum de l’1 d’octubre.
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta amb
els vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, del PdeCAT Demòcrates,
d’ERC-AG-AM, i de la CpG-CUP-PA; i els vots en contra dels Grups Municipals de
C’s i del PP.
Identificació de l’expedient:
Moció que presenten els Grups Municipals del PDeCAT - Demòcrates, ERC-AG i
Crida per Granollers – CUP de rebuig a la petició de més de 200 anys de presó per
als processats pel referèndum de l’1 d’octubre.
Fets:
La petició de penes, que en data 2 de novembre de 2018, va fer la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat contra els processats en relació al referèndum de l’1 d’Octubre
de 2017 condueix als sotasignats de la present a presentar la següent moció.
L’escrit d’acusació presentat contra els legítims representants del poble de Catalunya,
els líders de la societat civil, i comandaments dels Mossos d’Esquadra demana penes
que sumen més de 200 anys de presó.
És inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la
democràcia i les vies pacifiques d’actuació política siguin acusats de delictes com són
la rebel·lió, la sedició, la desobediència o la malversació. Parlem de polítics i dirigents
socials honorables que van actuar sempre d’acord amb la voluntat del poble i d’acord
amb els principis de la llibertat d’expressió, la llibertat de participació i, sempre, contra
tota mena de violència, fos quin fos el seu origen. Alhora, van actuar seguint els
raonaments dels principis democràtics que busquen solucions dialogades als
conflictes polítics; en aquest sentit, fem evident que el comportament autoritari de
l'Estat espanyol (des de tots els seus estaments polítics) mostrant-se reaci a buscar
vies de diàleg i de distensió va ajudar, també, a crear un esperit de confrontació
evident fruit, sobretot, del desafortunat discurs del rei Felip VI d'Espanya.
Per això, volem posar de relleu, també, la immensa irresponsabilitat de l'Estat i les
seves més altes autoritats que van preferir tensar els resorts de poder que la
Constitució els hi permetia i, fent una interpretació conservadora d'aquesta, van
escollir el camí de la repressió davant d'un conflicte que, en tot moment i en el futur, el
poble català i els seus representants democràtics ha mantingut i mantindrà sempre en
el marc del diàleg democràtic i la via del pacifisme.
L’escrit de la fiscalia es presenta formalment contra vint-i-dues persones, però a la
pràctica s’acusa a la immensa majoria de la ciutadania d’aquest país. Una majoria que
sap que el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol s’ha de resoldre políticament i
des del diàleg seré.
L’escrit d’acusació es construeix sobre una ficció que pretén criminalitzar l’exercici
legítim de drets fonamentals per part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
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Organitzar un referèndum no és cap delicte, situar-se al costat de la voluntat del poble
i posar les urnes mai pot ser delicte en una democràcia.
Cal recordar també que les euroordres contra els exiliats i exiliades han estat
rebutjades pels sistemes judicials d’Alemanya, Bèlgica, Regne Unit i Suïssa al ser
considerades part d’un conflicte polític, no pas criminal ordinari. És per això que la
judicatura espanyola les va retirar i ara són ciutadanes i ciutadanes lliures a tot el món
menys a l’Estat espanyol.
Apel·lem a l’esperit del 3 d’octubre, on també a Granollers vam viure la manifestació
més massiva de la història recent de la ciutat, sumant-nos a la indignació per la
repressió viscuda. Moments en els que els granollerins i les granollerines van sentir
com mai l’orgull de pertànyer a la ciutat. Ens cal apel·lar, doncs, a aquest sentiment
perquè institucions, sindicats, entitats i ciutadania avancem sense descans al voltant
dels grans consensos que ens uneixen: fi de la repressió, llibertat dels presos polítics i
lliure retorn dels exiliats, així com arribar a una solució democràtica al conflicte català
exercint el dret efectiu a l’autodeterminació.
Per tots aquests motius els Grups Municipals de PDeCAT – Demòcrates, Esquerra
Republicana – Acció Granollers i Crida per Granollers – CUP a l’Ajuntament de
Granollers, proposen l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. - Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Granollers a la petició de la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat de més de 200 anys de presó per als processats pel
Referèndum de l’1 d’Octubre de 2017.
SEGON. - Exigir la llibertat immediata dels líders polítics i socials que es troben en
presó preventiva: Dolors Bassa i Coll, Jordi Cuixart i Navarro, Carme Forcadell i Lluís,
Oriol Junqueras i Vies, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu i Jordi Sànchez i
Picanyol i Jordi Turull i Negre.
TERCER. - Exigir la fi de la judicialització del conflicte polític i reclamar que es donin
totes les garanties jurídiques als polítics Toni Comín i Oliveres, Anna Gabriel i Sabaté,
Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi, Carles Puigdemont i Casamajó, Marta
Rovira i Vergés, Meritxell Serret i Aleu; i als activistes i artistes Adrià Carrasco i Josep
Miquel Arenas Beltran (Valtonyc).
QUART. - Reclamar que es donin totes les garanties jurídiques a l’activista Tamara
Vila i altres membres dels CDR .
CINQUÈ. - Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Granollers de bastir un front
comú en defensa de la democràcia i dels drets civils.
SISÈ. - Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i
a les entitats municipalistes.
Alcalde: Aquí hi ha grups que volen expressar la seva posició vot. No sé si per part del
partit Popular. Per part de la CUP, endavant, senyora Oliver té la paraula:
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Senyora Oliver: Gràcies. Molt bon, molt bon vespre a tothom.
La veritat és que estem assistint a un déjà vu constant del franquisme. Alguns ja ho
han dit, que va morir Franco però que no va morir el franquisme; per tant, assistim a
un franquisme que no marxa i que és un passat que tenim massa present, però, la
memòria és tossuda i quan la realitat en aquests moments que se'ns fa dolorosa i, per
tant, inefable; jo crec que la literatura hi posa, hi posa una mica de remei.
Per tant, amb el vostre permís la meva argumentació serà llegir un micro relat de
Mario Benedetti que, a més a més, que vull dedicar especialment a tots aquells que
fan de l'oblit llur bandera i, especialment, els companys de Ciutadans i del PP, i diu
així:
Hay una diferencia sustancial entre el amnésico y el olvidador, y entre éste y
olvidadizo, que es apenas un precandidato a olvidador. El amnésico ha sufrido una
amputación (a veces traumática) del pasado; el olvidador se lo amputa
voluntariamente, como esos reclutas que se seccionan un dedo para ser eximidos del
servicio militar. El olvidador no olvida porque sí, sino por algo, que puede ser culpa o
disculpa, pretexto o mala conciencia, pero que siempre es evasión, huida, escape de
la responsabilidad.

No obstante, el olvidador nunca logra su objetivo, que es encerrar el pasado (cual si
se tratara de desechos nucleares)es un espacio inviolable. El pasado siempre
encuentra un modo de abrir la tapa del cofre y asomar su rostro. El amnésico hace a
menudo denodados esfuerzos para recuperar su pasado, y a veces lo consigue; el
olvidador hace esfuerzos, igualmente denodados, por desprenderse de el mismo,
pero sólo cosecha frustración, ya que nunca logra el pleno olvido. El pasado siempre
alcanza a quien reniegan de él (así se trate del mismimísimo Macbeth), ya sea
infiltrándose en signos o en gestos, en canciones o en pesadillas. Los pueblos nunca
son amnésicos. Amnistía no es amnesia. La tradición es un recurso de la memoria
colectiva , pero también hay otros , menos inofensivos. Tampoco los gobiernos son
amnésicos aunque a veces intentan ser olvidadores. Curiosamente su forma de
olvidar suele ser proselitista, ya que su objetivo es que los demás también olviden.
Siempre es un mal sintoma cuando un gobernante intenta basar su poder en el olvido
colectivo. Por lo general, es entonces cuando propone empezar desde cero, como si
eso fuera posible. Lo cierto es que esa frase tiene para él un encanto particular. Hay
que prohibirse mirar hacia atrás; hay que mirar siempre hacia adelante, no tener "ojos
en la nuca".

Es obvio que se trata de una metáfora oficial, burocrática, pero en el subsuelo de
cada metáfora siempre yace un sentido recóndito. El significado superficial es que no
cultivemos el rencor ni la venganza. Bravo. El significado recóndito es que
renunciemos a ser justos: que el sentido de la justicia desaparezca junto con los
desaparecidos. De todo el legado de los Evangelios, sólo rescatan aquello de poner la
otra mejilla, y en consecuencia preparan minuciosamente la segunda bofetada.
Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans:
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Senyor Carmany: Breument, desprès d'aquesta classe magistral. Nosaltres, amb
aquest tipus de Mocions, com sempre, no entrem a valorar peticions de la fiscalia, ni
sentències de la justícia i, per tant, el nostre vot és contrari.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, senyor Mur:
Senyor Mur: Gràcies alcalde. En tot cas, el primer que voldria fer també és agrair, que
a banda dels tres grups proposants, el PDeCAT, la CUP i Esquerra, doncs el partit
socialista s'hagi afegit amb el seu vot positiu a aquesta Moció.
Ens sembla que, novament, constatem que estem en un judici que és una farsa.
Continua el relat inventat, continuen les proves falses.
El dos de novembre, a mi digueu-me passerell o com vulgueu, estava una mica
convençut de que tot es rebaixaria, de què, era evident que tot això no podia seguir,
però es va constatar que no. Les acusacions cap a les persones preses o les
persones preses es van mantenir en la línia que, més o menys s'havia denunciat en
un nombre d'anys de presó que es demanen per ells; això volia dir que el sistema
judicial continua alimentant aquesta farsa i, de fet, en realitat el que està fent és
condemnant la voluntat democràtica de tot un poble, amb els nostres representants
tancats a la presó, representants de diferents agrupacions polítiques i de la societat
civil.
Aquest judici és un atac a la democràcia, els drets fonamentals, a les llibertat i a la
política. No estan condemnant uns fets, es persegueixen idees i adversaris polítics.
De fet, constatem que l'estat espanyol amb aquest judici ens diu que no li importa en
absolut destruir el seu propi estat de dret, el que l'importa en realitat, simplement, és
conservar la unitat d'Espanya, és a dir, que aquest concepte d'unitat d'Espanya que,
de fet, no ens porta enlloc passa per sobre de l'estat de dret i, de fet, hem també
constatat que no li importa en absolut fer el ridícul a nivell internacional sí així pot
garantir això que en diuen: la indivisibilitat, unitat del reino.
Ens seguiran tractant de colpistes, ens seguiran tractant d'haver trencat lleis
constitucionals, en definitiva, el que no se n'adonen és que darrera de tot aquest
moviment hi ha un poble que no s'atura, que no anirà en darrera, el fet de que els
nostres líders polítics i socials avui estiguin a la presó és una manera clara o provoca
de manera clara despullar aquest règim del 78 que vivia en la comoditat, que vivia en
el seu entorn de confort i el que està fent el moviment independentista és,
precisament, jo crec que és la màxima revolució que s'ha pogut fer és, començar a
desmuntar tot això; això els posa molt nerviosos perquè això durant molts anys
mentre l'independentisme era símbol, permeteu, minoritari, ningú estava atabalat,
ningú es preocupava massa de res i quan aquest moviment, en el cas de la nostra
visió, per sort, es va incrementant, es van fent cada vegada més majoritari, la gent
que estava sota aquesta cúpula del règim de 78 és quan es comença a posar molt
nerviosa i comença a fer molts disbarats.
Nosaltres hem presentat aquesta Moció amb tots els nostres companys de la CUP i
del PDeCAT per, no normalitzar aquesta situació, per mostrar la nostra solidaritat i per
estar al costat d'unes persones que trobem que estan injustament empresonades.
Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAt, senyora Llonch:
Senyora Llonch: Bé, bona nit. També volíem agrair com ho han fet els companys
d'Esquerra, el suport en aquesta Moció per part del grup socialista.
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Bé, nosaltres creiem que estem davant d'un nou capítol que està escrivint l'estat
espanyol. Un nou capítol de repressió que bàsicament el que pretén és justificar
aquest relat fictici que és aquest judici. Un judici que és polític i que com ha dit el
company, Pep Mur, no es tracta res més que sinó d'una represàlia, d'un escarment
cap a una ideologia que, en aquest cas és l'independentisme i que és una ideologia,
doncs, un moviment que ha demostrat que és aclaparadorament pacifista, que ha
generat mobilitzacions de milers i milers de ciutadans en les quals no s'ha produït ni
un sol incident i que ha defensat idees absolutament legítimes com és el dret de
decidir dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país.
Amb aquesta Moció també el que preteníem era posar un cop més sobre la taula i
evidenciar que estem davant d'un sistema judicial absolutament polititzat,
absolutament que no garanteix cap dels drets fonamentals i que trenca així amb un
dels pilars fonamentals per un estat de dret.
Aquest sistema judicial no només ja està qüestionat a nivell estatal sinó que per
mantenir aquest relat fictici en el qual s'articula tot aquest judici polític està fent un
autèntic ridícul internacional i, no ho diem nosaltres, és a dir, diverses instàncies
judicials europees de diversos països han considerat que els fets que per aquí a
Espanya es demanen dos-cents anys de presó són fets que no són constitutius de
cap delicte i així ho explica, doncs, que les persones, els nostres representants
polítics que estan exiliats són ciutadans lliures, es poden desplaçar per qualsevol país
menys Espanya.
Jo crec que això ens hauria de fer reflexionar sobre quina qualitat democràtica i, al
final, quina qualitat del sistema judicial tenim a Espanya, i també hauria de fer
plantejar el fet de que si Espanya no compleix els estàndards mínims europeus per
formar part de la Unió Europea, no n'hi ha prou amb voler que es facin carretera i que
hagi més inversions amb infraestructures sinó que s'han d'acceptar uns estàndards
democràtics i judicials, en aquest cas, que en aquest cas, doncs, no es compleixen,
posen en una situació que ha de fer plantejar si Espanya realment està en condicions
de continuar estant a la Unió Europea.
La percepció que té la població i també els actors internacionals de tot aquest procés
judicial i de tota l'actuació de l'estat espanyol crec que, bé, és interessant llegir els
resultats i dels darrers estudis que surten en relació amb això; i el més recent que
tenim és el Reial Institut Elcano d'estudis internacionals; és un institut d'abast
espanyol que el que fa és elaborar un baròmetre sobre quina és la imatge que hi ha
d'Espanya a l'exterior; els darrers resultats que es van publicar la setmana passada
deien que, hi havia una àmplia part de la població consultada que considerava que
Espanya havia actuat amb autoritarisme i que no havia promogut el diàleg envers
Catalunya amb tot el conflicte polític que estem visquin. Així, doncs, creiem que
Espanya ha evidenciat amb aquest judici polític quina és la qualitat democràtica i la
qualitat del sistema judicial; i creiem que és important mantenir i presentar Mocions
com aquestes per normalitzar una situació que penso que cap persona al marge de la
ideologia política que tingui pot acceptar, pot defensar, que hi hagi persones de pau
que estiguin a la presó i preventiva sense judici, ja un any i que se'ls demanin penes
de presó doncs de fins a vint-i-cinc anys, en alguns casos. Des d'aquest grup ho
anirem recordant i anirem mostrant, doncs, la nostra disconformitat i estarem als
carrers, a les institucions demanant l'alliberament immediat de totes aquestes
persones. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, com sempre, senyora secretària, el que acordem
és el que fa referència a la part dispositiva i així consta.
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Per part del Partit Popular, ¿No? Senyor Navarro, té la paraula:
Senyor Navarro: Bé, voldria fer referència a una activitat que celebra el dijous el
Museu de Granollers, motiu del dia internacional de les ciutats educadores.
Voldria recordar a les persones que són aquí, també a tota la ciutadania, que el dijous
el professorat de l'ensenyament públic del país està convocat una vaga, és un dia de
vaga. Que estem convocats pels sindicats nacionals i de classe, entre ells, l'USTEC i
la CGT, que són majoritàries en el sector i, per tant, representa a la majoria dels
treballadors i les treballadores dels centres escolars públics de la ciutat.
Ja entenem que aquest dia és el dia; també entenem que aquesta convocatòria ja fa
molt temps que circula i creiem, voldríem saber per part del regidor d'ensenyament si
la considera pertinent, perquè clar, si parlem de ciutat educadora, estem fent tota la
feina des dels centres educatius i el personal d'aquests centres, aquest dia es
mobilitza per una millora en la situació, doncs, que s'ha produït de fa molt temps per
les retallades que hem viscut i que encara vivim, doncs, creiem que és un tema que
es podria haver plantejat fer un canvi en l'agenda; i en aquest sentit des de la ciutat
educadora també sumar-s'hi a aquesta mobilització del professorat que és representat
per aquest sindicats. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Si vol respondre pot fer-ho, senyor Arolas, té la paraula,
endavant:
Senyor Arolas: Sí, d'una banda, com deia la celebració a Granollers la farem el 29 de
novembre. El dia internacional de ciutats educadores és l'endemà, el 30 de novembre,
però, per qüestions d'agenda ens va semblar millor; l'associació internacional dóna
uns dies de flexibilitat per poder celebrar els actes; per qüestions d'agenda ens va
semblar millor, o era més adient poder-lo fer el 29.
Com deies també, fa bastants dies i setmanes que això ja està convocat i no ens hem
plantejat de canviar-ho. D'una banda, perquè quan parlem de ciutat educadora parlem
molt més enllà dels centres, evidentment, els centres centres educatius són una part
important i fonamental de la ciutat i de l'educació, però, no només. I, d'altra banda,
perquè aquest acte no és un tema, no és una qüestió de feina ni pels assistents que
vinguin ni, evidentment, pel professorat.
Jo entenc que si això fos una formació que es fes del professorat de cara a la
docència que ha de fer dins del seu horari lectiu o fora, però fos una formació, fos una
qüestió relacionada amb el seu treball directament dins dels centres, pogués pensar
poder-ho canviar o no, però, aquest no és el cas. Es tracta d'uns debats entre
diferents perfils de persones, entre els quals, dels deu participants hi ha una persona
que és docent i, per tant, serà un debat molt més ampli on pot venir qualsevol
persona, evidentment, amb tota la voluntarietat del món, més enllà doncs, de la seva
feina professional. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. ¿Més qüestions? ¿Sí? Endavant:
Senyor Navarro: Ara, em disculparan els assistents. Jo, em podria seure allà, perquè,
sí que voldria fer una reflexió i també la companya Maria, doncs, perquè en lloc de fer
una intervenció com a membre de la candidatura de la CUP, la faré com a veí de la
Ronda Sud.
A veure, els darrers mesos en el sector
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Alcalde: Perdoni, perdoni, si em permet, un matís. No, en tot cas, més que una
intervenció, ha de ser un prec, una pregunta o una interpel·lació, simplement, eh.
Senyor Navarro: Voldria fer un prec al Govern en referència a una sèrie de fets o de
qüestions que han succeït en la zona de la Ronda Sud cantonada a la zona propera al
carrer Lluís companys i que fan referència a inundacions al bloc de pisos que jo visc,
es va inundar, un nivell de dos metres d'alçada, segons sembla per un tema de
col·lectors, però, on també, perquè així ho van dir, doncs, hi havia un problema de
manca de canalització dels embornals des de la Ronda Sud; des de la Ronda Sud
amb el carrer Joan Vinyoli va entrar moltíssima aigua.
Jo sé que s'ha fet una petició a l'Ajuntament i,i crec, i crec, eh, com que estic amb
altres temes, com ja saben; crec que aquesta petició no ha estat resposta pel que fa
als riscos, perquè les inundacions s'han produït vàries vegades.
No es van netejar els embornals, ho van fer els veïns mateixos perquè el personal de
la Generalitat va dir que, com que això estava dipositat al carrer Joan Vinyoli no
havien de fer. Després va caure un Pi, jo per Twitter vaig demanar a l'Ajuntament de
Granollers si es pensava fer la neteja de la brossa que va generar aquest Pi; va estar
durant dues setmanes la part central de la Ronda, tota plena de restes, vegetals que,
en cas d'una pluja excessiva podrien haver causat un altre cop un problema perquè
saturaven la capacitat d'entrar aigua de les canalitzacions. Bé, em van respondre per
Twitter, i ho poden comprovar que, això era una situació extraordinària. La situació
extraordinària per la neteja de la Ronda Sud va trigar dues setmanes.
Entenem que la competència és de la Generalitat, no entenc com l'Ajuntament s'hi
posa a demanar a la Generalitat que faci una neteja adequada per tal d'evitar
problemes en el veïnat.
Després, també voldria fer referència a les instal·lacions, com deia la senyora
Oliveres, de diversos espais comercials i de fast food que estan generant problemes
de neteja.
¿Em pot dir quantes papereres de més s'han posat? ¿Em podrien indicar?, no sé si el
senyor Segovia o la senyora Oliveres, ¿quin reforç de neteja s'ha produït? Perquè el
veïnat, el que estem veient és que hi ha més brossa.
Veient, doncs, que aquestes actuacions van a més i que és la Generalitat, jo no li diré
que no, ja li he dit abans que no discutiria, però, entenc que la competència en la
neteja respon a l'Ajuntament de Granollers, el que ens trobem en aquesta zona de la
Ronda Sud, no en el seu conjunt, és un augment de la brutícia i un augment de les
molèsties que genera el veïnat.
Quina resposta ens poden donar tot això. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Pel que jo he notat, en primer lloc, el que hauria de parlar és
el senyor Segovia, que pot contestar tot el que fa referència al tema de drenatge i
també el tema neteja. ¿Sí? Endavant:
Senyor Segovia: Tema drenatge, ja sap, ho han comentat en alguna ocasió; en
principi està previst que el mes de gener comenci les obres del col·lector al Camp de
les Moreres amb Lluís Companys, que han de solucionar com a mínim, creiem així,
força dels problemes que estan tenint molts veïns del carrer Lluís Companys. Sí que, i
reconec que aquesta obra estava prevista fer-la al mes d'agost, com vam comentar;
vam explicar també als veïns que va haver-hi, quan va pujar de pressupost i vam
haver de fer els tràmits de modificació del pressupost, aquí al mes de juny; això va fer
que es retardés el començament d'aquestes obres. Si no passa res, el projecte està
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licitant-se per part del Consorci del riu Besòs, a través de l'empresa de Drenatges
Urbans; i, si no passa res, després de festes començarem aquesta obra.
El tema de la neteja de la Ronda. Sí que va haver-hi el Pi. Vaig veure, jo no tinc
Twitter, però, sí que alguns comentaris sí que me'ls passen. Indicar carreteres que es
netegessin aquest espai, el vam reclamar. Sí que és cert que també van haver-hi,
arran d'aquella tempesta alguns embornals es van taponar; sí que es van netejar i es
va fer també, arran d'això, perquè, li asseguro, em ve una cosa, amb els veïns que
vam parlar, sobretot, aquest tram de carrer; hem adoptat com a criteri i, ara, s'ho
podran prendre una mica "a conya", si voleu; però, jo, cada vegada que hi ha una
tempesta important pateixo, pateixo moltíssim; després de veure els danys que han
patit alguns veïns i de manera reiterada, "hòstia", perdó, em poso a la seva pell i
pateixo; em coincidit i hem posat de manera de fer, de quan tenim avisos de pluges
importants és: una, neteja especial, tenir cura, tema de neteja d'embornals per dintre i
també amb drenatges urbans de fer una neteja de l'embornal d'aquest espai; a més,
vam fer durant fa un mes i escaig alguna petita intervenció d'uns nous embornals al
carrer de Can Corts, si no recordo malament, per intentar de minvar aquests efectes.
Això, diguem-ne, estem treballant en aquesta línia.
Tema de la Ronda Sud, McDonald’s, Lluís Companys. Jo també, és evident, que han
crescut algunes molèsties. Jo no veig tanta, potser no passo tan sovint com vostès, jo
no en veig tanta com es diu; he vist aquest espai molt més deteriorat i, sobretot, arran
també, no la ubicació d'aquests espais que, evidentment, s'embruten com el
Ramassar com altres espais; al recinte firal també podem anar, hem desviat, doncs,
part de la neteja habitual i, per no molestar els veïns, doncs que comencin, i sobretot,
els cap de setmana a primera hora per allà, per netejar tota la brutícia que deixen
molts dels joves que es desplacen allà; Burger King, McDonald’s i altres que no són
allà però que també hi ha restes; també de les empreses de reciclatge d'aquell espai.
Jo he vist molta més brutícia a l'avinguda Europa, per dir-ho d'alguna manera que no
al carrer Lluís Companys, doncs fruit de l'empresa aquesta de reciclatge o del mal
gust d'alguns dels usuaris. Estem parlant tant amb el Burger King com el McDonald’s,
que ells també s'han de fer responsables de la brutícia que generen.
Estem tramitant ara un sumari per comprar encara més mobiliari urbà: bancs,
papereres que ens falten i, hem pogut anar, de fet, recordeu que s'està parlant de
reubicar algunes papereres de la carretera, que estan oxidades i que anem retirant
perquè són un perill i, si no l'hem posat encara és que les estem comprant, vam
comprar unes petites que les teníem en pressupost habilitat; ja estan tot just tramitant
un sumari per poder comprar mobiliari urbà, quan el tinguem reposarem aquelles que
hem dit que, ara estan per substituir aquelles que són un perill.
Alcalde: En tot cas, només recordar que estem parlant d'uns episodis de pluja
excepcional que s'han viscut aquesta tardor al nostre país i a Granollers també. Amb
l'Albert Camps estàvem comentant ara l'efecte sobre, no només el Pi, que hi havia a
l'antiga fàbrica de l'Ega, sinó al conjunt de l'estat. M'agradaria que per acabar
d'il·lustrar, l'Albert Camps, parlés d'aquest Pi i del conjunt d'arbrat que,
dissortadament doncs, s'ha malmès fruit de pluges i vents, perquè no estem parlant
d'un fet allò d'un fet normal, no ha caigut un pi, sinó que hi ha hagut realment una
situació climatològica que ha colpejat molt i molt el nostre verd urbà i voldria que, per
completar la resposta, el senyor Camps, si li sembla, doncs, també emmarqui aquesta
reflexió, endavant:
Senyor Camps: Bé, el que ens vam trobar va ser, i les dades són excepcionals, en
quaranta minuts, vuitanta litres de pluja, però, a més acompanyat, doncs, d'un esclafit,
de tota una part de la ciutat, perquè no va ser tot el municipi que es va veure afectat
doncs per aquestes intenses ratxes de vent i, vaja, va ser notícia, els estralls que va
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causar; però, un dels aspectes que van rebre més danys va ser el tema de l'arbrat, o
sigui, hem calculat que hem arribat a substituir més d'un centenar d'arbres per
efectes d'aquest efecte, són molts arbres i, sobretot, en una franja que la que estem
parlant, des de la Ronda Sud fins al carrer Camp de les Moreres podria ser el límit, es
podria resseguir arbrat de port molt gran i, que ens estem plantejant que l'haurem
d'anar substituint i, a vegades dol perquè és un arbre, doncs, que porta molts anys,
que fa molta ombra, però, la veritat és que la seguretat és el que ha de prevaldre. Ens
van caure exemplars, doncs, que podíem haver causat, doncs, molts danys.
¿Què va passar? que davant dels fets aquests, per exemple, vam haver de tancar el
parc Torràs Villà; es va haver de fer una inspecció, no només per reparar tot el que
havia caigut, els arbres retirar-los de la via pública; es van poder treure, doncs, amb
un treball de moltes hores, doncs, el de les zones més afectades; però, no només el
tema aquest de la neteja dels arbres sinó també d'haver d'inspeccionar tot l'arbrat per
veure quin estava en risc de poder caure i, malauradament, no fa gaires setmanes,
vam tornar a tenir un altre episodi molt més localitzat que va afectar sobretot el Primer
de Maig i que va afectar també a teulades i a uns quants exemplars d'arbres, també
alguns d'ells que ja portaven bastants anys, doncs, en aquests jardins.
Jo penso que aquí, sí que vull dir que, va ser una feina que s'hi va destinar moltes
hores de treball; recordo que perquè ara ja ha passat un temps, ja no recordo el
nombre d'hores que també van calcular que de la jornada laboral, doncs, es va
dedicar per retornar la normalitat.
I, a part del tema dels arbres, que van caure, doncs lògicament, també tot el tema de
les fulles, tot el tema de l'abrosegament de verd a la ciutat, doncs, va ser important.
Per tant, jo crec que ens vam trobar davant d'un fet molt excepcional, a que també
potser ens haurem d'anar acostumant que no sigui tan excepcional, i ens haurem
d'adaptar en aquesta adaptació, això que estem convençuts que és una realitat, que
és el canvi climàtic.
Alcalde: ¿Més preguntes? Endavant:
Senyor Navarro: Un darrer prec. Demanaria, al senyor Segovia o al senyor alcalde,
que apliquin la normativa que tenim a la ciutat també a carreteres i, que si no es retira
una brossa durant dues setmanes, entenc que se'ls ha de sancionar de la mateixa
manera que es sancionaria a un particular. El que no pot ser és que ells actuïn en
aquella zona de la ciutat tocant el veïnat d'una manera que, per mi és impune;
aleshores, si que demanaria la responsabilitat de l'Ajuntament pel que fa a l'aplicació
de les sancions de la mateixa manera que algun cop hem parlat en Comissió sobre
les que s'han d'aplicar en els particulars. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, ¿alguna pregunta? Sí, endavant:
Senyor Carmany: Gràcies senyor alcalde.
Dos preguntes molt breus: Quina és la situació de l'estació de mercaderies. Si ha
hagut algun avanç amb aquell possible trasllat. I, després, si l'Ajuntament té previst,
en cas de que un camió de gran tonatge amb alguna matèria perillosa a la Ronda Sud
tingués un accident, algun protocol d'actuació. Gràcies.
Alcalde: Pel que fa a l'estació de mercaderies aquest és un dels temes que més
preocupa en aquest Govern; les converses amb ADIF i amb RENFE, és veritat que
han entrat en una nova dimensió, el Govern de l'estat actual mostra una receptivitat
que no havíem tingut en altres moments, cosa que agraïm, d'aquí pocs dies em
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reuneixo amb una de la directora de planificació d'ADIF per parlar d'aquest conjunt de
temes.
Saben vostès que l'estació de mercaderies hi ha el compromís per part de l'estat, de
compromís o la visió en els seus plans estratègics de que aquest no és l'indret en que
ha de romandre, per motius obvis, no només per la situació emmarcada en el casc
urbà sinó, bàsicament, també per motius ferroviaris, atès que el transport per
mercaderies es fa amb ample europeu i les nostres vies no són d'ample europeu.
Per tant, la previsió és que es desplacin a un altre indret del Vallès Oriental, aquest és
un tema reiteradament demanat, que està a cavall de dues administracions que,
probablement, s'han parlat poc sobre aquest tema, que és la Generalitat i que és
l’Estat, i en tot cas, el nostre empeny està en aconseguir que es concreti l'operació de
la Llagosta que és l'indret on hauria d'anar l'estació de mercaderies que ha de servir al
Vallès.
Insistim, tornem a parlar-ne ben aviat i, en tot cas, pel que fa a tots els riscos que hi
ha a la ciutat, la nostra responsable de protecció civil hi té, doncs, el treball pertinent i,
en tot cas, hauríem d'analitzar i consultar totes les previsions que des del servei de
protecció civil s'ha fet, que té un treball específic al voltant de l'estació de
mercaderies.
Per part d'Esquerra ¿una pregunta? ¿No? Per part del PDeCAT ¿No?
En tot cas 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 21 hores 15
minuts i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.
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