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Dia  : 29 de gener de 2019

Hora: 19:30

Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
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Maria  Oliver Reche Regidora

Eduard Navarro Doménech Regidor

José María Moya Losilla Regidor

Catalina Victory Molné Secretària

Pau Juste i Calvo Interventor

Alcalde: Molt bona tarda. Iniciem la sessió plenària del Ple ordinari del mes de gener 
donant, en primer lloc, la benvinguda al nou interventor, el senyor Pau Juste i també a 
la persona que està fent pràctiques a secretaria, a la senyora Loida Valero, que espero 
que durant aquests mesos, doncs, tingui molt de temps i moltes possibilitats de fer les 
pràctiques que li pertoquen. Jo crec que és la primera vegada que tenim una 
secretària en pràctiques, filla de Granollers, crec que és la primera vegada i això ens fa 
molta il·lusió. 

Bé, en tot cas, deixeu-me començar aquest Ple recordant que, ahir va fer vuitanta anys 
que les tropes franquistes van entrar en aquesta ciutat, el dia 28 de gener va ser l’últim 
dia republicà a la ciutat de Granollers. Uns dies abans,  el 24, 25 i 26  de gener, els 
avions franquistes o aliats amb els franquistes van arrasar la nostra ciutat i van matar 
gairebé quaranta persones; va ser la segona gran tongada de bombardejos després 
del bombardeig del 31 de maig. Jo volia començar aquest Ple recordant aquestes 
persones que van morir; recordant el compromís de la ciutat per construir una història 
a partir de la paraula i del diàleg i expressant com sempre aquest, mai més, com un 
lema fonamental de la nostra trajectòria en el seu trajecte com a ciutat, mai més morts 
a les places, mai més morts als carrers, mai més dictadures i, no només mai més aquí, 
sinó que voldríem que fos un mai més enlloc. 

1. Aprovar les actes del Ple extraordinari del dia 13 de novembre de 2018 i del  Ple 
de la sessió ordinària del 18 de desembre de 2018.
L’Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer 
a les actes del Ple extraordinari del dia 13 de novembre de 2018 i del  Ple de la sessió 
ordinària del 18 de desembre de 2018.

2. Control i fiscalització pel ple dels  acords adoptats per la junta de govern local 
en les sessions  corresponents als dies 4, 11, 18 i 27 de desembre 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. Nomenar el Sr. Pau Llobet i Roure, representant del grup municipal ERC-AG, 
com a vocal del Consell Econòmic i Social i de la Comissió Local de Protecció 
Civil.
FETS

Primer.- El Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 
2015  va nomenar el Sr. Chakir el Homrani i Lesfar vocal del Consell Econòmic i 
Social, en representació del grup municipal ERC-AG.  En aquella mateixa sessió el Ple 



municipal va nomenar el Sr. el Homrani vocal de la Comissió Local de Protecció Civil, 
en representació d’aquell grup municipal.

Segon.- El senyor Chakir el Homrani i Lesfar ha renunciat al seu càrrec de regidor del  
grup municipal ERC-AG en sessió de Ple extraordinari celebrat el dia 11 de juny de 
2018. En el Ple ordinari celebrat el següent dia 31 de juliol, va ser nomenat el senyor 
Pau Llobet i Roura regidor del grup municipal ERC-AG, en substitució del Sr. el 
Homrani. 

Tercer.- El dia 11 de gener de 2019 ha tingut entrada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers (núm. 1273) la instància presentada pel grup municipal 
ERC-AG sol·licitant el nomenament pel Ple municipal del Sr. Pau Llobet i Roura com a 
vocal del Consell Econòmic i Social, així com de la Comissió Local de Protecció Civil, 
en substitució del Sr. Chakir el Homrani i Lesfar. 

Quart.- Atès tot allò manifestat, és procedent nomenar el Sr. Pau Llobet i Roura com a 
vocal del Consell Econòmic i Social, així com de la Comissió Local de Protecció Civil, 
en substitució del Sr. Chakir el Homrani i Lesfar i en representació del grup municipal 
ERC-AG.

Als anteriors Fets són d'aplicació els següents

FONAMENTS DE DRET

I.- Articles 20.3 i 46  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local.

II.- Article 7 de la Llei 40/15, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic en 
relació amb l’existència d’òrgans de caràcter consultiu a les Administracions Públiques. 

III.- Articles 130 i 131 del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les 
administracions locals. 

IV.- Articles 13 i 14 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya.

V.- Articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

VI.- Articles 6, 26, 27 i 28 del Reglament Orgànic municipal, relatius a l'organització 
municipal i als consells locals sectorials i territorials.  

VII.- L'article 8 dels estatuts reguladors del Consell Econòmic i Social, relatiu al 
nomenament i cessament dels vocals estableix que:

"1.- Els vocals del Consell seran anomenats per l’Alcalde, mitjançant Resolució a 
proposta dels organismes competents. (...)"

En base als anteriors Fets i Fonaments de Dret, 

Es proposa al Ple de la Corporació



Primer.- Nomenar vocal del Consell Econòmic i Social el Sr. Pau Llobet i Roure, 
representant del grup municipal ERC-AG, en substitució del Sr. Chakir El Homrani i 
Lesfar.

Segon.-  Nomenar vocal del la Comissió Local de Protecció Civil el Sr. Pau Llobet i 
Roure, representant del grup municipal ERC-AG, en substitució del Sr. Chakir El 
Homrani i Lesfar.

Tercer.- Publicar aquest acord al Tauler d’anuncis de la Corporació.

Alcalde: Doncs, gràcies, de fet, el senyor Pau Llobet ja va tenir ocasió d'estrenar-se 
ahir a la sessió del Consell de Benestar Social, benvingut a aquestes comissions. 

Aquí no hi ha votació perquè hi ha acord de tots els grups, ni cap intervenció 
demanada. 

Aprovada per unanimitat

Passem a la comissió informativa de l'àrea de Govern i Economia, en el punt cinc es 
proposa l'aprovació de una modificació de pressupost per dotació de crèdits 
extraordinaris.

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: 1/2019/111

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 593.571,00 €.

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

Vist l'informe emès per l'interventor accidental 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 1/2019/111 de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 
593.571,00 €, amb el detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA
201
9

J3210/15210/63
220

HABITATGE PER A PERSONES SENSE 
SOSTRE

388.239,75 
€

ALTA
201
9

J3210/15210/87
220

APORTACIO GPSA AMPLIACIO PARC 
PUBLIC HABITATGE

205.331,25 
€

TOTAL DESPESA
593.571,00 
€

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA
201
9 J3200/39710

APROFITAMENTS URBANISTICS 
(PMSH)

593.571,00 
€

TOTAL FINANÇAMENT
593.571,00 
€

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, en aquest cas per l'especificitat d'aquesta modificació de 
pressupost, el tinent d'alcalde d'hisenda en farà la presentació. 

Senyor Terrades: Gràcies. Vostès saben que quan hi ha modificació pressupost 
rarament fem una intervenció, aquesta vegada per la quantia d'aquesta modificació, en 
concret, que són quasi bé 600.000 euros, en concret, 593.571 euros. És una primera 
modificació del pressupost, crèiem que era necessari fer una breu explicació de per 
què es produeix aquesta modificació, el que es fa és dotar de crèdits extraordinaris per 
unes operacions d'habitatge. En concret, per seguir el que ens marca el Pla local  
d'habitatge, en aquest cas, és aplicar una part d'aquests recursos a l'adquisició de tres, 
quatre habitatges, per destinar-lo a lloguer social; i després un altre part que permetrà  
adequar també dos habitatges per persones sense sostre. Que la quantitat, vostès 
tenen la diferenciació de dues quantitats, es un pèl més important perquè s'hauran de 
fer reformes en aquesta finca que s'ha adquirit per destinar-la, justament, a persones 
sense sostre. D'on surten aquests recursos que va ser un dels temes que vam estar 
comentant a la Comissió de l'àrea d'economia i Hisenda de l'Ajuntament la setmana 
passada, doncs, bàsicament són recursos extraordinaris, fruit d’operacions que s'han 
portat a terme des de l'Ajuntament, operacions de sòl que amb la llei no es poden 
destinar altre tipus d'actuacions que no sigui, justament a l'adquisició de més sòl, per a 



promoure habitatge de tipus social o directament per operacions d'habitatge destinats 
a polítiques socials i, per tant, per això aquesta explicació de la importància d'aquests 
recursos, justament per dotar-los per seguir complint les directrius que ens marca el 
Pla local de d'habitatge. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha peticions d’intervenció, sí que hi ha també acord 
per votar aquest punt, per unanimitat, i per tant, el donem per aprovat. 

Aprovada per unanimitat

Alcalde: Passem al punt número sis en el que es dóna compte el Pla de contractació a 
treballadors pel procediment de màxima urgència endavant.

6. Donar compte al ple de contractació de treballadors pel procediment de màxima 
urgència
Número Expedient: 608/2018/3

Assumpte

Donar compte al Ple dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima 
urgència previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

Fets

L’Ajuntament de Granollers ha tingut darrerament la necessitat de proveir amb caràcter 
d’urgència diferents contractacions o nomenaments amb personal temporal per 
diferents perfils professionals dels quals o bé disposava de borsa de candidats i 
aquests han renunciat a la contractació oferta, o bé no es disposava de la mateixa 
borsa del perfil requerit.

Vist que no s’ha pogut seguir, per les causes anteriorment esmentades, el procediment 
establert als art. 55 i 61 de la Llei 7/2017, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
Públic l’excepcionalitat i urgència d’aquests tipus i d’acord amb la regulació de l’article 
125.2 del Decret Legislatiu 1/1997 on s’estableix que excepcionalment , i per causa 
apreciada per l’administració es podrà nomenar personal interí o contractar personal 
laboral directament sense necessitat de convocatòria pública.

Atès que l’excepcionalitat i urgència d’aquest tipus de contractació està també prevista 
a l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya.

En data 10 de desembre de 2018 s’aprova la resolució d’Alcaldia número E- 
8244/2018 relatiu a nomenar funcionaria interina a la senyora Olga Garcia Tintó com a 



Auxiliar d’Arxiu i Biblioteca per a la substitució de la treballadora Aroa Garcia Madera 
que es troba en situació de baixa per incapacitat laboral temporal

Atès que en la part dispositiva de l’esmentada resolució s’aprova donar compte al Ple 
de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de 
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número  E- 8244/2018 relatiu a 
nomenar funcionaria interina a la senyora Olga Garcia Tintó com a Auxiliar d’Arxiu i 
Biblioteca per a la substitució de la treballadora Aroa Garcia Madera que es troba en 
situació de baixa per incapacitat laboral temporal, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent:

«Primer. Declarar de màxima urgència la contractació d'una Auxiliar d’Arxiu i 
Biblioteca al servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers, per a la 
substitució de la treballadora Aroa Garcia Madera que es troba en situació de 
baixa per incapacitat laboral temporal, des del dia 10 de desembre de 2018 fins 
a la reincorporació de la persona substituïda, atès que és una de les 
excepcions previstes a la Resolució d’alcaldia núm. 552, de 26 de juny de 
2014, quedant sense efecte aquest nomenament amb la reincorporació de la 
persona substituïda, i s'estableix un període de prova de 2 mesos.

Segon. Nomenar funcionaria interina, a la senyora Olga Garcia Tintó amb DNI 
052145693R com Auxiliar d’Arxiu i Biblioteca, grup C1 , complement de destí 
16 , i complement específic 9 , a jornada complerta, per afrontar les càrregues 
administratives del departament, donat que és una excepció de les previstes a 
la resolució d'Alcaldia núm. 552, de 26 de juny de 2014, i pel procediment de 
màxima urgència previst a l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i adscriure-la provisionalment 
al servei de Cultura.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la a la 
senyora Olga Garcia Tintó , amb una previsió del dia 10 de desembre de 2018 i 
fins el 31 de desembre de 2018, per l'import i les partides que es detallen a 
continuació:

( AD 87324) J2150/92010/14300: 1.893,15.-€

( AD 87323) J2150/92010/16000: 689,26.-€

Quart. La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2018 pels 
imports i pels conceptes salarials que es detallen a continuació :

Sou brut (C1) 747,37 euros

CD (16) 409,79 euros

CE (9) 611,23euros

fchardi
Rectangle



Cinquè. Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima urgència, a 
la primera sessió plenària que es celebri.

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

Alcalde: Moltes gràcies, es un donar compte i, per tant, es dóna per aprovat. 

L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement

Alcalde:Passem a la Comissió informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat el punt número 
set, en el que es proposa l'aprovació d'una permuta de dues finques, de tres finques, 
en concret, entre el Consorci de la Zona Franca i l'Ajuntament de Granollers, 
endavant.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL

7. Aprovar la permuta de la finca 41.320 per les finques 41.316 i 41.318, per tal de 
garantir la titularitat pública del sòls qualificats d’equipaments a la modificació 
puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi- Can Català” de Granollers
Expedient: 4/2018/62

Fets:

Primer.- El Ple Municipal de 25 de juliol de 2017 va aprovar inicialment la Modificació 
Puntual del POUM de Granollers, en l’antic Sector S “Can Gordi – Can Català”, així 
com el text del Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers, el Consorci del a 
Zona Franca de Barcelona i Buildingcenter, SA inclòs a l’annex de la memòria de 
l’esmentada Modificació Puntual del POUM.

Aquesta modificació puntual té per objecte la permuta de la qualificació urbanística 
entre les dues parcel·les amb ús industrial i la parcel·la amb ús d’equipament públic de 
l’àmbit. Per tal d’assolir els següents objectius: garantir la preservació dels espais 
naturals d’interès municipal catalogats del Bosc de Can Gordi i del Bosc de Can 
Català, canviant la seva qualificació actual de sòl d’aprofitament privat d’ús industrial 
per sòl qualificat com a sistema d’equipament públic; ubicar el sòl d’equipament públic 
en continuïtat amb el sòl que el PDU del Circuit qualifica com a equipament en el 
sector en sòl urbanitzable delimitat de Can Riba-Can Ninou, donant coherència a 
l’ordenació urbanística dels espais lliures i equipaments d’aquesta part del territori i 
evitant-ne la seva fragmentació; obtenir una superfície continua d’equipament públic 
que permeti el desenvolupament d’un equipament de qualitat i adequat als possibles 
usos previstos per l’Ajuntament de Granollers; ubicar l’edificabilitat del sostre industrial 
en una parcel·la que, a diferència de la situació actual, en permeti la seva correcta 
materialització; garantir l’assoliment d’una ordenació coherent respectant la tipologia 
d’edificacions de l’entorn, i proporcionar el sostre privatiu edificable d’aquest àmbit 
d’acord amb les característiques de les parcel·les reduint el sostre màxim permès d’ús 
industrial respecte de la situació actual.



Segon.- El Ple de 31 de juliol de 2017 va aprovar amb caràcter de provisional la 
Modificació Puntual del POUM de Granollers, en l’antic Sector S “Can Gordi – Can 
Català” i va acordar trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per tal que procedís a la seva aprovació definitiva.

Tercer.- La Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 13 de desembre de 2018, 
va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal en l’àmbit de l’antic sector S, Cal Goprdi-Cal Català de Granollers, 
supeditant-ne la seva publicació al DOGC a la garantia de la titularitat pública dels sòls 
qualificats d’equipaments, d’acord amb l’article 97.2 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya.

Quart.- L’Ajuntament de Granollers és titular de la parcel·la SE3 del Pla parcial del 
Sector S, Can Gordi-Can Català, la qual va adquirir en concepte de terrenys de cessió 
obligatòria del pla parcial, i està qualificada d’equipament públic.

Aquesta parcel·la SE3 correspon a la finca registral núm. 41.320, inscrita al registre 
de la Propietat 1 de Granollers, i respon a la següent descripció:

Descripció registral:

Porció de terreny de forma irregular, de superfície aproximada 14.683m², destinada a 
equipament i serveis públics. Limita: al Nord, amb carrer V6, de nova apertura; al Sud, 
amb carrer V6, de nova apertura, i amb la finca resultant J1, propietat del Consorci de 
la Zona Franca i de la mercantil Amrey Promociones Immobiliarias SL; a l’Oest, amb 
carrer V6, de nova apertura, i amb la finca resultant J1, propietat del Consorci de la 
Zona Franca i de la mercantil Amrey Promociones Immobiliarias SL; i a l’Est amb 
finques resultants E1 i E2, propietat del Consorci de la Zona Franca i de la mercantil 
Amrey Promociones Immobiliarias SL, i E2, propietat de l’Ajuntament de Granollers.

Referència cadastral: 8926203DG3082D

Cinquè. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la societat Buildingcenter SA, 
són propietaris en proindivís, amb un percentatge de participació del 50% cada un, de 
les parcel·les I1 i K1 del Pla parcial del Sector S, Can Gordi-Can Català, qualificades 
com a zona industrial i/o comercial en condicions especials (claus 4C2.1 4C2.3).

La parcel·la I1 correspon a la finca núm. 41.316 , inscrita al registre de la Propietat de 
Granollers, i respon a la següent descripció:

Descripció registral: 

FINCA RESULTANT i1), URBANA. SOLAR edificable, situat al terme municipal de 
Granollers, de superfície 8.243 metres quadrats. Limita: Al Nord, amb carrer V6, de 
nova apertura; al Sud i a l’Oest, amb zona destinada a aparcament municipal A.M. 3; i 
a l’Est, amb finca resultant B1, propietat del Consorci de la Zona Franca i de la 
mercantil Amrey Promociones Immobiliarias, S.L.

Referència cadastral: 8724502DG3082B0001HW

La parcel·la K1 correspon a la finca núm. 41.318, inscrita al registre de la Propietat de 
Granollers, i respon a la següent descripció:

Descripció registral:

FINCA RESULTANT NÚM. K1 A).- Descripció i límits. Descripció: URBANA. SOLAR 
edificable, situat al terme municipal de Granollers, de superfície 15.856 metre 
quadrats. Limita: Al Nord, amb terrenys externs a l’àmbit d’actuació del Pla Parcial; al 
sud, amb carrer V6, de nova apertura; a l’Est, amb finca resultant G1, propietat del 
Consorci de la Zona Franca i de la mercantil Amrey Promocions Immobiliarias SL; i a 
l’Oest, amb zona destinada a aparcament municipal AM3.

Referència cadastral: 8724505DG3082B0001BW



Sisè. D’acord amb la modificació puntual del POUM de Granollers, en l’antic Sector S 
“Can Gordi – Can Català” permuta de la qualificació urbanística entre les dues 
parcel·les amb ús industrial i la parcel·la amb ús d’equipament públic de l’àmbit, 
havent quedat acreditat en l’expedient de tramitació de la modificació puntual del 
POUM l’interès públic de la permuta aprovada.

La permuta de la finca 41.320 per les finques 41.316 i 41.318 ja va ser acordada pels 
titulars, mitjançant Conveni urbanístic per protegir el bosc de Can Gordi-Can Català 
mitjançant la tramitació de la modificació del POUM de Granollers en aquest sector, 
signat el 18 de juliol de 2018.

Setè. L’arquitecta municipal ha emès informe de valoració de les finques objecte de la 
present permuta, mitjançant el qual estableix la següent valoració de les finques:

Valoració finca registral 41.320 (parcel·la SE3):

Superfície: 14.683,00m²

Edificabilitat màxima: 11.200,00m²st

Valor de la finca: 11.200,00m²st x 208,52€/m²st = 2.335.460,25€

Valoració finca registral 41.316 (parcel·la I1):

Superfície: 8.243,00m²

Edificabilitat màxima: 6.075,09m²st

Valor de la finca: 6.075,09m²st x 114.69€/m²st = 696.738,70€

Valoració finca registral 41.318 (parcel·la K1):

Superfície: 15.856,00m²

Edificabilitat màxima: 11.685,87m²st

Valor de la finca: 11.685,87m²st x 114,69€/m²st = 1.340.226,72€

Vist que es pretén permutar la finca registral 41.320, actualment de titularitat de 
l’Ajuntament de Granollers i valorada en 2.335.460,25€, el valor de la qual no excedeix 
del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació previstos al 
Pressupot 2019. 

Vuitè. En l’expedient de tramitació de la modificació puntual del POUM a l’àmbit de 
Can Gordi-Can Català s’ha acreditat la necessitat i conveniència de la permuta de la 
finca registral 41.320 i les finques 41.316 i 41.318, en compliment de l’article 47 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals. Així mateix ha quedat acreditat que no hi ha 
increment d’aprofitament en la transmissió de les finques mitjançant permuta, per la 
qual cosa no es genera cap diferència o compensació entre les parts.

Fonaments de dret:

I. Conveni urbanístic per protegir el bosc de Can Gordi-Can Català mitjançant la 
tramitació de la modificació del POUM de Granollers en aquest sector, signat el 18 de 
juliol de 2018, subscrit per l’Ajuntament de Granollers, el Consorci de la Zona Franca i 
Buildingcenter SAU.

II. Modificació puntual del POUM de Granollers, en l’antic Sector S “Can Gordi – Can 
Català”, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 
13 de desembre de 2018.



III. Article 97.2 bis c) del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en relació a 
les modificacions de planejament que consisteixen en un canvi de localització d’un 
equipament de titularitat pública. 
IV. Article 40.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988), en 
relació a les regles d’alienació o gravamen de béns patrimonials dels ens locals.

V. Article 41.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació a la competència 
del Ple per a l’adopció del present acord.

VI. Article 47 del Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació a l’acreditació de 
la necessitat o conveniència de la permuta i equivalència de valors.

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats, ES PROPOSA l’adopció del següent 
acord pel Ple municipal, previ acord de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Ciutat:

Primer.- Aprovar la permuta de la finca registral 41.320 (parcel·la SE3) de titularitat 
municipal, per les finques registrals 41.316 (parcel·la I1) i 41.318 (parcel·la K1), per tal 
de garantir la titularitat municipal de la nova localització de l’equipament municipal com 
a conseqüència de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUm a l’antic 
sector S “Can Gordi – Can Català” de Granollers.

Segon.- Facultar a l’Alcalde d’aquest Ajuntament per a formalitzar l’escriptura pública 
de permuta de la parcel·la SE3 i les parcel·les I1 i K1, així com per a la signatura de 
tots aquells documents necessaris per a l’execució del present acord.

Tercer.- Traslladar aquest acord al Consorci de la Zona Franca, Buildingcenter SAU, 
al Servei de Patrimoni de l’Ajuntament i a l’Àrea Econòmica.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha presentació, però si que hi ha una sol·licitud 
d'intervenció per part de la CUP, el senyor Navarro té la paraula, endavant. 

Senyor Navarro: Bé, com vostès ja saben, aquest tema de Palou i de la zona del 
Circuit, el PDU del Circuit, és per nosaltres un tema molt important i l'aprovació 
definitiva d'aquesta operació posa de manifest, disculpin, doncs que la nostra 
preocupació està fundada, eh. 

El mecanisme que s'està establint en el cas d'aquesta permuta, porta que, una 
parcel·la fàcilment urbanitzable sigui cedida, sigui intercanviada per unes altres, doncs, 
sé que són molt més difícilment edificables; estem parlant d'una zona de boscos 
protegits i, entenem que, l'operació té dos beneficiaris molts clars que són: el Consorci 
de la Zona Franca i una societat de Caixa Bank que està implicada en tot això; tot 
plegat fa que redundem en el discurs de la necessitat de reduir tot el tema del totxo, tot 
el tema de l'especulació que s'està fent des del nostre punt de vista en tot aquest espai 
i volem recordar la problemàtica que es pot generar si tota aquella zona s'urbanitza i el 
projecte que l'equip de Govern, conjuntament, amb la Generalitat està apostant per ell, 
doncs es magnifica. Aquesta és una primera operació però ens preocupa que després 
d'aquesta en puguin venir moltes d’altres. 

Volem recordar també, que en tot el tema de Palou tenim encara uns quants fronts 
oberts. Nosaltres, la regidora Mònica Oliveres ens va requerir per parlar del tema entre 
d'altres, del tema  del camp de futbol de Palou. Ens va dir, doncs, que ens arribarien 



les al·legacions aviat. Vull recordar, sé que som molt pesats, però, em sobta molt, que 
no es puguin fer unes al·legacions, perdó, que no es puguin respondre unes 
al·legacions que es van presentar en aquest cas ja al juliol del 2017. Ens fa por que 
acabem la legislatura i que no se'n parli d'això, perquè entenem que és molt important 
que aquest debat pugui arribar a la ciutadania i només és amb els documents que és 
com ho hem fet nosaltres, presentar unes al·legacions i responent amb uns documents 
que creiem que s'ha de fer una resposta correcta. 

Per tant, seguirem insistint en la necessitat de reduir aquest macro projecte i, en 
aquest sentit, ens oposarem clarament a aquesta operació com l'inici de, no com l'inici, 
però com una de les primeres operacions vinculades al gran projecte del PDU del 
Circuit. Estarem molt amatents i volem recordar que hi hauria altres possibilitats per la 
zona, com ara modificar el POM i recuperar aquest sòl per a la natura qualificant-lo 
com a no urbanitzable, per tant, les alternatives hi eren, nosaltres les posem sobre la 
taula i ens lamentem que aquesta proposta tiri endavant. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, algun altre grup vol fer ús de la paraula? Grup Socialista? 
Endavant.

Senyor Terrades: Bé, el senyor Navarro aquí ens ha fet una barreja de sòls, 
conceptes, d'espais, cosa que tampoc em sorprèn, però jo crec que cal situar el debat 
en el seu termini just. Estem parlant d'una modificació d'un sòl, que en aquest cas, no 
té res a veure amb Palou, que té a veure amb el polígon de Can Gordi, Can Català. 
Vostè m'hi ha afegit altres coses que estic encantat de poder-lo discutir en el moment 
que pertoqui, que no és aquest. 

I vostè em diu: home, estan permutant un sòl que se'n beneficiarà les entitats que 
vostè ha dit. 

Jo crec que vostè no hi ha anat allà; tinc la sensació que no s’ha anat a mirar 
físicament de què és el que estem parlant; perquè estem convençuts de que l’operació 
urbanística ben parlant, és amés beneficiària pels interessos  de la ciutat de 
l'Ajuntament de Granollers, perquè estem permutant un sòl industrial que té una certa, 
em permetrà l'expressió col·loquial, «una mica botifarra», per un per un sòl amb una 
disposició topogràfica fins i tot millor que s'ha permutat en aquestes dues entitats que 
vostè parlava. 

Més sòl per l'Ajuntament; més sòl que es podrà destinar a equipaments, més metres 
quadrats dels que permetia l'antiga parcel·la que era propietat de l'Ajuntament i, més 
garanties de preservació, justament, del bosc de Cal Gordi Cal Català, perquè estarà 
no amb unes parcel·les privades, sinó que estarà incorporat amb una parcel·la pública 
que serà, que quan es materialitzi aquesta operació que avui estem aprovant, titularitat 
de l'Ajuntament de Granollers i, per tant, més garanties d’incorporar al bosc de Can 
Gordi i Can Català, la zona de preservació que el Pla Director del Circuit, ja dibuixa, en 
aquest terme, perquè aquesta parcel·la no hi era, i per tant ho incorporarem dintre dels 
espais que preserva com a equipaments verds, el Pla Director del Circuit de 
Catalunya.



Alcalde: Moltes gràcies. La regidora d'urbanisme que no ha fet ús de la paraula en el 
seu primer moment, tot i que  té ocasió de fer-ho, ara, pertoca en aquest primer torn. 
Gràcies.

Regidora Mònica: Moltes gràcies alcalde, regidors, molt bona nit a la gent que ens 
acompanyeu el Ple, els que acabeu d'arribar. 

Molt, molt breument, el regidor Navarro ha parlat de macrooperació, res més lluny de 
la realitat.

El que portem al Ple i, de fet, ja és en el seu tram final perquè la Generalitat ho ha 
aprovat i només ha suspès l'executivitat perquè cal que presentem aquest document; 
és una micra-operació, és a dir, té a veure amb tres parcel·les d'un polígon industrial, 
una àrea d'activitat econòmica de la ciutat, està fora de l'àmbit del Pla Director del 
Circuit i, és evident que és el con sud de la ciutat, però tampoc és exactament Palou. 
Per tant, coincidim aquesta barreja  d'aspectes que està bé que en puguem parlar. El 
territori, lògicament és continu, però el que portem avui a Ple és una qüestió molt 
acotada, que té a veure amb un polígon preexistent fins i tot a l'aprovació del Pla 
Director del Circuit, que, com deia ni tan sols està dins d'aquest àmbit i, que el que 
pretén, és compactar l'ocupació del sòl. 

Per tant, a la lògica, el desenvolupament urbanístic sostenible, reduir l'ocupació de sòl 
perquè precisament permuten les parcel·les perquè l'aprofitament privat es produeixi 
en el sí del que ja és el polígon a dia d'avui, per tant, dins dels carrers, per tant, 
deixant la part exterior que era aquest sòl que havia estat privat i que ara esdevindrà, 
doncs, municipal i on hi ha aquests boscos que, efectivament, doncs vostè esmentava, 
quedi al marge de la transformació privada, per tant, més del control de l'administració 
i, per tant, més garantida la possibilitat de preservar el patrimoni natural, per tant, és 
fonamental precisar aquests aspectes. 

És una petita operació, que només té a veure amb tres parcel·les que permetran 
endreçar molt més bé aquest polígon que és el de Can Gordi i Can Català, i del Circuit, 
però, que res té a veure amb les previsions del PDU aprovat al 2015 i, per tant,  
preserva millor les cotes altes d'aquesta vessant, que és el límit d'aquest polígon 
industrial el qual em referia. Per tant, precisar molt clarament això. 

Pel que fa a les al·legacions del camp de futbol de Palou que és un altre tema que 
vostè treure a  propòsit aquell punt, però, que com dèiem, res hi té a veure. El meu 
interès evident i el de tot l'equip de Govern de no només fer una resposta correcta, 
sinó, en els termes que li vaig anunciar en el sí d'una Comissió ja es va respondre, per 
bé que no per escrit, però oralment en tot allò que esmentaven en el qual vam dir que, 
la majoria de qüestions que esmentava en el Pla de mobilitat sostenible, la memòria 
social, una sèrie de documents no eren necessaris perquè no estàvem parlant d'un 
projecte de planejament sinó d'un projecte constructiu i si no s'ha contestat per escrit 
és perquè tots plegats hem estimat i, també li hem fet saber, que estaven pendents 
d'una resolució precisament de la Generalitat de  Catalunya, el Departament de Medi 
ambient i, que seria llavors, quan tinguéssim una resposta com més clara del punt en 
els que ens trobàvem perquè també aquí hi ha hagut una tramitació excessivament 
dilatada i, que al nostre entendre, no ens hagi ajudat en absolut a tenir una claredat en 
el procés, doncs que els hi donarien la informació més precisa. Aquesta resolució ha 



arribat amb una tardança increïble i els hi respondrem amb la màxima correcció i 
celebro que el preocupi aquest aspecte com ens preocupa lògicament a nosaltres. 

Res més, ressaltar que l'actuació és una micro operació que té veure amb un polígon 
industrial molt antic de la ciutat, que és veí això sí, amb el circuit, però que no té res a 
veure amb les previsions del PDU. Que endreça el territori, que compacta, per tant, 
minimitza l'edificació en el sòl, preserva territori d'interès natural i ens satisfà que ja 
estigui en aquest punt. 

Per tant, un cop s'hagi aprovat aquest punt pel Plenari municipal, remetrem a la 
Comissió d'urbanisme el document que ens demanava, qui adoptarà l'acord de plena 
executivitat de la modificació que s'ha tramitat de manera dilatada i amb tots els tràmits 
d'informació pública i discussió amb vostès i amb tots els ciutadans que han volgut 
manifestar cosa al llarg del procés urbanístic respecte al tema. 
Sense més, tornar la paraula a l'alcalde.

Alcalde: Moltes gràcies, no si desitja un segon torn el senyor Navarro. 

Senyor Navarro: Un parell de puntualitzacions.

A veure, senyor Terrades, el moment que pertoca cadascú el decideix. El que està clar 
és, que trigar un mes i mig a fer una resposta per escrit a unes al·legacions, és un 
temps desmesurat, suposo no si vostè està d'acord amb mi, en tot cas, entenc que si 
se'ns escriu, se'ns posa en paraula, tampoc era tan difícil traduir-ho en papers que és 
el que nosaltres demanem i que creiem que és el que també dóna una credibilitat a tot 
plegat, perquè si no, no sé què fem nosaltres presentant al·legacions. Aleshores, el 
moment que pertoqui jo crec que ja pertocava fa molt de temps. 

I, per nosaltres, Mònica, insisteixo, aquest tipus d'operacions suposen més totxo, algun 
cop hem parlat sobre els polígons i sobre la necessitat de parlar també de tot l'espai 
industrial que tenim buit. Aleshores, anar generant més possibilitat de fer totxo, quan 
tenim molt espai desocupat, això a nosaltres, torno, ens preocupa.

I, deixi'm parlar de termes, clar, quan ens referim a la zona sud de la ciutat, nosaltres 
parlem de Palou, si hem de distingir entre Can Gordi i Can Català, i el que seria el 
terme històric de Palou, doncs, ens disculpen, aquí jo ja no hi arribo, però, entenem el 
sud de la ciutat com en tot aquest espai de Palou. Disculpi'ns, senyor Terrades, que no 
arribi seu nivell però entenc que la majoria de la ciutadania de Granollers quan parla 
del sud de Granollers, està parlant de Palou, eh. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si algú grup vol fer ús de la paraula, ¿S?i Senyor 
Terrades té la paraula:

Senyor Terrades: Sí, vostè té una certa habilitat amb intentar manipular les paraules, 
manipular els conceptes.
D'un camp de futbol, fem un gran estadi esportiu. Això no m'ho invento jo, ho ha dit 
vostè. Per tant, vostè ha barrejat nap amb cols; estàvem parlant de Can Gordi i Can 
Català, un polígon industrial a tocar del Circuit de Catalunya i ha fet un salt i s'ha anat 
a parlar de Palou i del camp de futbol, que ja estan allà i, per tant, ens ha barrejat tots 



dos conceptes.  Escolti'm,  molt legítim, eh, però, ens ha barrejat tots dos conceptes; 
això és així, fins aquí arribo, ja sé que a vegades em costa seguir-lo però fins aquí 
arribo. I, home, jo crec que vostè convindrà amb mi, que és millor tenir un equipament 
públic no al mig d'una zona industrial, com estava el sòl aquest, que en el seu moment 
s'havia cedit a l'Ajuntament i tenir-lo ubicat a l'espai que, jo crec que és més adient, 
que és a tocar, és veritat que no està en el Pla director urbanístic del circuit, però sí 
que està a tocar d'alguns dels conceptes i, fins i tot, de la zona d'equipaments, que el 
Pla director urbanístic del Circuit fixa; i és millor tenir un equipament públic aquí, que 
no pas situat al bell mig d'un polígon industrial i, la millor garantia de  preservar el bosc 
de Can Gordi  és justament que estigui inserit en aquesta parcel·la d'equipaments. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si la senyora Oliveres vol fer ús de la paraula?

Senyora Oliveres: Molt breument, gràcies. 
A veure, insistir en que, a nosaltres ens agrada que la gent es refereixi als llocs del 
territori, de la ciutat com cregui oportú i com s'estima els llocs i, això no és un 
problema. El què passa que Palou és un sòl no urbanitzable i els polígons és sòl urbà, 
com que parla d'operacions de totxo i sembla que generem un nou sostre i una 
macrooperació, com vostè deia amb les seves paraules, cal precisar que no s'ha 
generat ni un sol metre quadrat nou de sostre, s'estava canviant unes parcel·les com 
venim ja de temps explicant, per tant, no hi ha una operació de totxo i sí que és precís 
emmarcar-ho amb el polígon industrial, perquè el polígon industrial és sòl urbà i admet 
aquestes operacions. 

Per tant, insisteixo que és una micra-operació que té veure'm al límit d'un polígon per 
endreçar millor aquest límit, per preservar millor la resta territori, per reduir l'ocupació 
de sòl i, en tot cas, preservar uns àmbits que el planejament protegia i que no estaven 
del tot, doncs, assegurar la seva preservació perquè hi havia una certa contradicció.

I que li admetem, només faltaria, poder parlar de Palou i del camp de futbol, encara 
que, el punt set en el present Plenari, no té res a veure ni amb el camp de futbol ni 
amb les al·legacions que esmenta. Amb tot, en relació a les al·legacions, el que deia, 
estigui tranquil que quan l'Ajuntament faci un nou pas en la tramitació del document, 
no hi hagut cap nou pas; hem estat a l'espera, per tant, s'ha produït com un impàs més 
que un pas, un impàs a l'espera d’un informe que havia d'emetre la Generalitat, que no 
ha arribat i, per tant, com que no hem procedit en la tramitació, doncs els serveis 
jurídics de la casa també ens han assessorat en algun moment en el sentit de que en 
el moment de fer aquest nou pas, doncs, es poden resoldre les al·legacions a plena 
satisfacció i, sense lògicament, vulnerar cap mena de dret.

A la Comissió informativa de l'àrea territori hem anat parlant abastament del tema. 
Vostès fa un cert temps que no vénen, però jo mateixa que el vaig citar per parlar de 
les al·legacions del Pla local d'habitatge; vostè hi feia al·lusió, li vaig explicar en quin 
punt estava amb altra vegada en relació al camp de futbol i de veritat, no es preocupi 
que respondrem per escrit i ho farem ràpidament ara que tenim la resolució.
Sense més. Disculpeu l’extensió.

Alcalde: En tot cas, abans de la votació només recordar que el que estem fent en 
aquests moments  és, exclusivament, aprovar un conveni per fer una permuta, que de 
fet, està integrat ja amb un acord plenari del 2017, és a dir, el que estem discutint ara, 



ja ho vam discutir el juliol de 2017; i ja ho vam aprovar juliol de 2017; i ja vam 
demostrar, al juliol de 2017 que no hi havia un metre quadrat de sostre més i, que en 
canvi, es garantia més la protecció del bosc de Can Gordi i Can Català; això ho vam 
demostrar. 

Per tant, estem reiterant un debat que, de fet, és de juliol de 2017, i l'únic que fem en 
aquests moments, és que aquesta tramitació urbanística, consolidada ha d'acabar 
formalitzant-se a través d'un acord que hem de signar, doncs, les entitats i les 
administracions que fan aquesta permuta; però, el tema de fons ja el vam discutir el 
juliol de 2017 i ja el vam argumentar, jo crec que fefaentment i  intensament en aquell 
moment.

En tot cas, 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: Passaríem al punt número vuit, que avui d’heu anar de permutes. Es proposa 
una permuta, en aquest cas amb l'hospital General de Granollers i l'Ajuntament.

8. Aprovar la permuta de dues porcions de finques entre l'Ajuntament de 
Granollers i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, de 178,66 mestres 
quadrats cada una (finques registrals 49.206 i 51.532).

Expedient: 2/2019/79

Fets:

Primer.- L’Ajuntament de Granollers és titular de la finca registral 51.532, , inscrita al 
registre de la Propietat de Granollers, que respon a la següent descripció:

Descripció registral:

URBANA: de manera trapezoïdal amb una superfície de 3.271,12 metres quadrats. 
Limita al nord amb resta de finca matriu de la que es segrega; a l’Est, amb la finca 
registral 49.206, avui propietat de la Fundació Hospital Asil de Granollers, i part de la 
Registral 3.572, a l’Oest amb el carrer Bartomeu Brufalt, Sud, part amb la Carretera de 
Cardedeu, avui Carretera de Granollers a Girona C251, i part amb finca propietat de la 
família Just.

Segon. La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers Ajuntament de Granollers és 
titular de la finca registral 49.206, , inscrita al registre de la Propietat de Granollers, que 
respon a la següent descripció:

Descripció registral:

URBANA. COMPLEXE IMMOBILIARI, que es composa de tres edificis anomenats 
«Edifici A», «Edifici B» i «Edifici C», destinats a Hispital Asil de Granollers, situat al 
terme municipal de Granollers, amb front a la carretera de Granollers a Girona , C-251. 
L’esmentat complexe immobiliari està construït sobre una porció de terreny de setze 
mil setze metres amb trenta-quatre decímetres quadrats (16.016,34m²). Tot el conjunt 



LIMITA, AL FRONT, Sud, amb la finca segregada; a l’Est, amb la finca registral 48162 
propietat de la Fundació Hospital Asil de Granollers; a l’Oest, amb el carrer Bartomeu 
Brufalt; i al Nord, amb porció de terreny segregat. L’edfici «C» del total immoble ha 
estat dividit horitzontalment en onze departaments i han passat a formar les finques 
inscrites amb els números 50595 a 50605.

Tercer. L’11 de desembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018045324, la 
Fundació Hospital Asil de Granollers va presentar una proposta de l’ajust de la 
delimitació entre la finca registral 49.206, propietat de la Fundació privada Hospital Asil 
de Granollers i la finca registral 51.532 propietat de l’Ajuntament de Granollers.

Quart. La Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge, en relació a la proposta presentada 
ha emès un informe mitjançant el qual manifesta que:

«Antecedents

En data 23 d’abril de 2012 va tenir lloc la signatura del Conveni entre la Fundació 
Hospital Asil de Granollers i l’Ajuntament de Granollers per autoritzar i coordinar 
l’execució del projecte de «Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de 
Granollers».

D’acord amb el pacte tercer del referit conveni, la Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers li corresponia la cessió amb caràcter gratuït a l’Ajuntament de Granollers 
dels terrenys necessaris per a la nova vialitat prevista en el projecte tècnic de nous 
accessos al recinte hospitalari.

Això era, la nova connexió independent amb la carretera C-251, mitjançant dues noves 
rotondes.

El 20 de novembre de 2013 es va formalitzar l’escriptura de segregació.

Fets

Actualment, s’ha detectat la necessitat d’ajustar el límit entre ambdues finques: entre la 
finca núm. 51.532, propietat de l’Ajuntament de Granollers, cedida en virtut del referit 
conveni, i la finca 49.206 propietat de la Fundació Hospital Asil de Granollers, de 
manera que no s’alteri la superfície de les mateixes però els seus límits siguin més 
coherents amb la realitat física d’aquests sòls.

Així, es delimita una porció de sòl de 178,66 m2 de la finca propietat de l’Ajuntament, 
en la franja davantera de l’edifici hospitalari a agrupar amb els terrenys de l’Hospital 
(«zona A» del plànol que s’acompanya), a canvi d’una porció de la mateixa superfície, 
en l‘extrem sud-oest de la finca de la Fundació Hospital Asil de Granollers, a incorporar 
a la finca propietat de l’Ajuntament («zona B»). D’aquesta manera l’Ajuntament 
completa la titularitat del parterre situat en l’inici del carrer Bartomeu Brufalt, i el límit 
de la finca de l’Hospital esdevé més regular.

Identificació de les finques a permutar:

Urbana: Porció de sòl a recuperar per l’Hospital, ZONA A: de cabuda 178,66 m2, en 
forma de polígon allargat de costats irregulars, que LIMITA: al Nord i Oest amb la finca 
registral 49.206, propietat de la Fundació Hospital Asil de Granollers, a l’Est i Sud, amb 
la finca registral 51.532, propietat de l’Ajuntament de Granollers.

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat número U de Granollers; Volum 2945, 
Llibre 1552 de Granollers, Foli 96, finca número 51.532, inscripció 1a.



Després de la permuta, aquesta finca manté la mateixa superfície d’origen, de 3.271 
m2.

Urbana: Porció de sòl a cedir a l’Ajuntament de Granollers, ZONA B: de cabuda 178,66 
m2, de forma triangular que LIMITA: al Nord amb la finca registral 49206, propietat de 
la Fundació Hospital Asil de Granollers, a l’Est i sud amb la finca registral 51.532, 
propietat de l’Ajuntament de Granollers, i a l’Ost amb el carrer de Bartomeu Brufalt.

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat número U de Granollers; Volum 2.952, 
Llibre 1.259 de Granollers, Foli 12, finca número 49206, inscripció 8a.

Després de la permuta, aquesta finca manté la mateixa superfície d’origen, de 
16.016,34 m2. 

Planejament urbanístic:

Planejament d’aplicació:

Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 31 
d’octubre de 2012, i publicat al DOGC número 6336 de data 15 de març de 2013.

Les dues porcions de sòl que intervenen en la present permuta es troba en sòl urbà 
consolidat, qualificat com a sistema d’equipament sanitari, si bé, després de l’execució 
del projecte de «nous accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers» al 2013, 
la finca propietat de l’Ajuntament es destina bàsicament a vialitat, i la finca propietat de 
la Fundació Hospital Asil de Granollers conté les edificacions del complexe sanitari, a 
més de la vialitat interna.

En aquest sentit, la proposta de reajust de límits en coherència a la realitat física 
d’aquests sòls, no altera el valor de les parcel.les ni el seu aprofitament.»

Cinquè. La permuta proposada per ajustar la delimitació entre la finca registral 49.206, 
propietat de la Fundació privada Hospital Asil de Granollers i la finca registral 51.532 
propietat de l’Ajuntament de Granollers, no altera ela realitat física de les parecl·les, ni 
altera el seu valor ni el seu aprofitament.

En cap cas la porció de finca a permutar, actualment de titularitat de l’Ajuntament de 
Granollers, té un valor que excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del pressupost 
consolidat de la Corporació previstos al Pressupot 2019. 

Vuitè. D’acord amb l’informe tècnic emès ha quedat acreditada la necessitat i 
conveniència de la permuta de dues porcions de finques entre l'Ajuntament de 
Granollers i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, de 178,66 mestres 
quadrats cada una (finques registrals 49.206 i 51.532), en compliment de l’article 47 
del Reglament de patrimoni dels ens locals. Així mateix ha quedat acreditat que no hi 
ha increment d’aprofitament en la transmissió de les finques mitjançant permuta, per la 
qual cosa no es genera cap diferència o compensació entre les parts.

Fonaments de dret:

I. Article 40.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988), en relació 
a les regles d’alienació o gravamen de béns patrimonials dels ens locals.



II. Article 41.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació a la competència 
del Ple per a l’adopció del present acord.

III. Article 47 del Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació a l’acreditació de 
la necessitat o conveniència de la permuta i equivalència de valors.

IV. Article 40.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988), en 
relació a les regles d’alienació o gravamen de béns patrimonials dels ens locals.

V. Article 41.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació a la competència 
del Ple per a l’adopció del present acord.

VI. Article 47 del Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació a l’acreditació de 
la necessitat o conveniència de la permuta i equivalència de valors.

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats, ES PROPOSA:

Primer.- Aprovar la permuta de dues porcions de finques entre l'Ajuntament de 
Granollers i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, de 178,66 mestres 
quadrats cada una (finques registrals 49.206 i 51.532), per tal d’ajustar la delimitació 
de les finques.

Segon.- Facultar a l’Alcalde d’aquest Ajuntament per a formalitzar l’escriptura pública 
que permeti el reajust de les finques 49.206 i 51.532, així com per a la signatura de 
tots aquells documents necessaris per a l’execució del present acord.

Tercer.- Traslladar aquest acord a la Fundació Hospital Asil de Granollers, al Servei de 
Patrimoni de l’Ajuntament i a l’Àrea Econòmica.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi hauran intervencions, és un tema conegut. Sí que 
hi ha petició de votacions. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 22 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, de C’S, de la CpG-CUP-PA i del PP; i les 3 
abstencions del Grup Municipal d’ ERC-AG-AM.

Alcalde:Passem a la Comissió informativa de l'àrea d'acció comunitària, en la que 
proposem l'aprovació del  punt número nou, en el que proposem l'aprovació del Pla 
estratègic d'acció social de la ciutat. Endavant senyora secretaria.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

9. Aprovar el Pla Estratègic d'Acció Social de la ciutat de Granollers.
Número Expedient: 1/2019/242

Fets:

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. 
S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris integrats per 



personal professional necessari per complir les seves funcions. Els serveis socials 
bàsics a més de l'atenció social dispensada pels Equips Bàsics d’Atenció Social 
(EBAS), garanteix els serveis d'ajuda a domicili, la teleassistència i els serveis 
d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Els serveis socials tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar 
l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenen i prestant especial 
atenció a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat i necessitat.

La diversitat de recursos socials i la complexitat de les problemàtiques socials objecte i 
competència dels serveis socials municipals requereixen anàlisis amplis, dinàmics i 
flexibles d'una realitat canviat que exigeix el màxim esforç per adaptar les respostes a 
les necessitats de les persones i col·lectius que necessiten en un moment o altra del 
seu cicle vital el suport dels serveis socials.

En aquest context, el Servei de Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers ha 
realitzat tot un procés de treball amb el suport d’una empresa externa per tal de 
realitzar un anàlisi detallat de les necessitats que pugui tenir la població de Granollers 
envers els serveis socials municipals. Aquest anàlisi de la realitat actual dels serveis 
socials, d'on venim i on volem anar, han conclòs amb el redactat d’un Pla d'Acció 
Social que ha de permetre aprofundir en la comprensió dels fenòmens d'exclusió 
social que afecten a la població de la ciutat, analitzar en clau interna les intervencions 
desenvolupades els últims anys i marcar directrius de futur i finalment plantejar 
polítiques municipals compartides amb d'altres àrees que permetin un abordatge 
global de la desigualtat i l'exclusió de persones i col·lectius.

Aquest Pla, respon doncs, a la voluntat de reforçar l’acció política en l’àmbit de la 
inclusió social actuant sobre les causes que reprodueixen i cronifiquen la pobresa i la 
desigualtat a la nostra ciutat.

Fonaments Jurídics:

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Article 16 on refereix que els 
serveis socials bàsics son el primer nivell d’atenció del sistema públic i l’eix 
vertebrador en l’aplicació, creació i repartiment de recursos socials. 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Article 17 on refereix les 
funcions dels serveis socials bàsics i concretament en el punt h) impulsar 
projectes comunitaris i programes transversals; i en el seu punt f i g) acomplir i 
intervenir en situacions preventives, tractament social o socioeducatiu i en 
situacions de necessitat social o de risc, especialment si hi ha menors.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Article 31 on refereix les 
competències del municipis, i concretament en el seu punt b) crear i gestionar 
els serveis socials necessaris, tant propis com delegats d’altres 
administracions, d’acord amb la Cartera de Serveis i el Pla estratègic 
corresponent,  i en el seu punt f) promoure la creació de centres i serveis dins 
el seu àmbit de competència



Es proposa al Ple de la corporació

Únic.- Aprovar el Pla Estratègic d’Acció Social de la ciutat de Granollers, d’acord al 
document adjunt.

Alcalde: Així de fàcil, molt bé, ho ha llegit amb molta concisió, en tot cas la regidora de 
Serveis Socials, jo crec que explicarà aquest Pla, no tant de concisió com vostè. 
Endavant, té la paraula la senyora Maria del Mar Sánchez:

Senyora Sánchez: Gracies alcalde. Espero no allargar-me molt, però crec que s'ho 
mereix. 

Bona nit a tothom. Després de la llarga crisi patida durant els darrers anys i malgrat els 
esforços i les actuacions que s'han fet des d'aquest Govern local adreçats a donar 
suport a la població més afectada, s'han instal·lat diverses conseqüències derivades 
d'aquesta crisi, com ara la cronificació de les situacions de vulnerabilitat en una part de 
la ciutadania, així com altres signes de risc que perpetuen i incrementen les 
desigualtats socioeconòmiques. 

D'altra banda en els darrers anys s'han produït canvis demogràfics i sociològics de 
gran importància per al futur d'aquesta ciutat; com són l'envelliment demogràfic i 
l'afebliment de les estructures familiars i convivencials i de la xarxa relacionals i 
comunitàries que, ara ja, han disminuït i en el futur ho faran amb més intensitat. 

La resiliència individual i comunitària front a diversos esdeveniments crítics que es 
puguin produir. És així com des d'aquest Govern i també des del grup municipal 
d'Esquerra Republicana es va produir un consens en que calia reforçar l'acció política 
en l'àmbit de la inclusió social i actuar sobre les causes que reprodueixen i cronofiquen 
la pobresa, la desigualtat i l'exclusió social a la ciutat. 

Fruit d'aquest consens i de la determinació per actuar positivament, el juny de 2017 es 
va iniciar l'elaboració d'un pla estratègic d'acció social. Un pla que haurà de guiar 
l'acció del Govern en els propers deu anys. 

La voluntat és que aquest Pla sigui una oportunitat per alinear punts de vista entre 
serveis, entitats i professionals que treballen en l'àmbit de la inclusió social. 

El Pla és en aquest sentit una oportunitat de reflexió compartida i de recerca de 
respostes consensuades que orientin l'acció de cara als propers anys. L'àrea d'acció 
comunitària i benestar social encarregada d'impulsar i  orquestrar el Pla concep el 
projecte amb un objectiu principal, que, és fer de Granollers una ciutat més inclusiva, 
sense discriminacions i amb millors oportunitats per a tothom. Aquest objectiu general 
es desglossa en tres objectius més específics i concrets. 

El primer, aprofundir en la comprensió dels fenòmens de risc i exclusió social que 
afecten a la població de la ciutat i amb com aquests es transformen i fa necessari 
noves formes de portar-los.

El segon, redefinir les línies d'intervenció social actuals, reforçant el treball social i 
comunitari; aquesta redefinició ha de servir per redreçar l'activitat de l'àrea d'acció 



comunitària i benestar social donant una major cabuda al desenvolupament comunitari 
i el treball social amb les persones, que durant els anys més crus de la crisi econòmica 
s'ha vist eclipsat per l'augment de necessitats materials bàsiques que requerien i 
requereixen, encara, cobertura urgent sovint de tipus assistencial. 

I com a últim objectiu fer de la inclusió social i l'equitat una fita compartida amb la resta 
d'àrees de l'Ajuntament i de la resta d'administracions públiques, així amb el teixit 
social que treballa amb la mateixa finalitat. 

El Pla que avui portem a aprovació és de caire estratègic i marca línies d'acció de fons 
a llarg termini, en aquest sentit, se li dóna una vigència, com he dit abans de deu anys. 

Aquest pla estratègic d'acció social parteix d'una sèrie de valors i principis d'acció que 
tenen a veure amb la forma de fer política i el tipus de societat que es vol construir, 
que es vol contribuir a construir i que són compartits pel conjunt dels plans vigents a 
Granollers i que es resumeixen en: la inclusió social, la sostenibilitat, la diversitat, la 
coresponsabilitat, la participació i el desenvolupament comunitari. 

En el marc del Pla, considerem la inclusió social com a fita; aquesta consisteix en 
garantir a les persones que estan en risc d'exclusió social les oportunitats i recursos 
necessaris per a participar plenament en la vida econòmica, social i cultural de la ciutat 
i de l'entorn més ampli, gaudint d'un nivell de benestar d'acord amb els estàndards 
acceptats en la societat on vivim. Per tal d'assolir aquesta inclusió social, des del 
Govern municipal, s'han de desenvolupar accions que evitin les discriminacions que 
porten a l'exclusió social tenint en compte les desigualtats de partida que hi ha entre la 
població i que demanden elements de compensació per tal de garantir una igualtat 
efectiva d'oportunitats per tothom. 

El principi de sostenibilitat entès aquesta, com a sostenibilitat urbana, social i 
econòmica del territori municipal, està inclòs entre els objectius de desenvolupament 
sostenible i el full de ruta de l'ONU fins a l'any 2030. Aquesta, és una agenda que 
Granollers també vol fer seva. Entenem la sostenibilitat com la cerca de formes de 
desenvolupament que evitin el desgast excessiu o desequilibris en  la distribució dels 
recursos compartits com pot ser, el Medi Ambient, l'economia o el poder de decisió. En 
l'àmbit social es consideren contraris a aquesta sostenibilitat factors com la marginació 
i segregació de col·lectius estigmatitzats, la reducció o privatització dels espais i 
recursos compartits, l'aïllament i l'abandonament de les persones vulnerables. 

El respecte a la diversitat que inspira aquest Pla, pren en consideració la diversitat de 
formes de viure i pensar, la diversitat d'orígens culturals, de cicles de vida i de més, 
que representen quelcom valuós a aportar al conjunt de la societat,.Aquesta premissa 
obliga no només a visibilitzar la diversitat social, sinó sobretot, cercar canals de relació 
intercanvi significatiu entre grups socials diversos, donant lloc a una interculturalitat 
efectiva i rellevant. 

El principi de coresponsabilitat cerca l'empoderament real de la ciutadania, tant per la 
via de cedir responsabilitat i deures, com la de distribuir el lideratge en la gestió i cura 
de llocs en comú; això suposa estendre el principi de subsidiarietat fins a la pròpia 
ciutadania de manera que aquesta prengui part activa en la resolució dels problemes 
que afecten, que l'afecten. 



Conseqüència del principi anterior, considerem fonamental potenciar la participació i 
l'ampliació ciutadana en els afers col·lectius que l'afecten, les formes i canals de 
participació es diversifiquen i s'apliquen ja no només a expressar demandes i 
preocupacions, sinó el disseny i creació compartida de solucions i de forma creixent a 
l'aplicació d'aquestes solucions.  

A nivell de l'administració es reforcen també canals de participació i treball en xarxa 
entre departaments. 

Finalment, el principi de desenvolupament comunitari que inspira aquest Pla suposa 
crear formes d'acció col·lectiva com a fórmula per aconseguir millores d'interès 
col·lectiu a l'hora que crea una major cohesió i solidaritat social. 

El desenvolupament comunitari es potència sobretot entre col·lectius vulnerables com 
una via d'apoderament. 

El procés d'elaboració del Pla, s'ha organitzat en cinc fases:

La primera fase, la diagnosi i primera recollida de propostes. Per una banda s'ha 
recopilat la informació existent en plans, memòries i dades disponibles i, per altres, 
s'han creat dades a mida a través de diferents tècniques. S'ha fet una enquesta a la 
ciutadania sobre les seves condicions de vida i percepció d'oportunitats a la ciutat. 311 
persones enquestades de forma presencial per quotes d'edat, sexe, barri i origen de la 
població, i 83 persones més enquestades, usuàries de serveis socials, en els diferents 
punts d'atenció social primària de ciutat. També es va fer una consulta oberta a 
28professionals responsables dels diferents serveis i equipaments municipals. 

A la segona fase, es va fer la identificació de reptes. Aquesta, ha consistit en un treball 
intern d'anàlisis de tota la informació recaptada en la primera fase, per fer emergir 
unes primeres conclusions diagnòstiques i línies d'acció preferents, en funció de les 
principals problemàtiques i rectes detectats. Aquesta identificació de problemàtica i 
reptes, és el material que ha servit de base per a consensuar les línies d'acció del Pla i 
el contingut operatiu de propostes. 

La tercera fase, ha estat orientada a la redefinició de l'estratègia de benestar social, 
aquesta fase ha consistit en una jornada de treball interna amb personal de benestar 
social per tal d'avaluar l'acció social que s'està realitzant i de definir les línies d'acció 
en relació als reptes emergents que han de ser impulsades des del pla. En la jornada 
han participat més de vint professionals dels serveis socials. 

La quarta fase de treball, és la de en xarxa i unitat d'acció, aquesta ha consistit en la 
celebració d'una jornada de treball de diferents serveis municipals, en la qual 
mitjançant l'anàlisi compartida del material obtingut en les fases anteriors, s'ha 
consensuat el treball en xarxa que cal realitzar entre àrees i la implicació dels diferents 
serveis i departaments en una estratègia conjunta d'acció social. En la jornada han 
participat una vintena de tècnics i tècniques de l'Ajuntament de tretze serveis diferents 
.

 Arribats a aquest punt, els resultats de les diferents fases han estat presentats i 
discutits amb entitats de la taula d'acció social, el Consell de ciutat i també han estat 
exposats en una sessió conjunta als diferents grups polítics. 



Aquestes sessions han servit per consensuar les línies d'acció que han de donar 
contingut operatiu el Pla estratègic d'acció social. 

I la cinquena i darrera fase, és la definició final del Pla, l'elaboració del document que 
avui presentem. Els àmbits destacats d’aquest Pla són un total de vuit: envelliment, 
immigració, ingressos i treball, habitatge, salut, suport familiar i afectiu, xarxa social i 
comunitària, educació i cultura. 

Les actuacions a desenvolupar han estat definides en sis eixos transversals els àmbits 
d'acció específic que han estat identificats i explicats en l'apartat de diagnosi. 

Aquests eixos transversals són els següents: la perspectiva d'equitat, la 
coresponsabilitat, el treball en xarxa, l'accessibilitat, l'equilibri territorial i la detecció i 
prevenció dels problemes. 

Resumidament, les grans línies d'acció del Pla són les següents: les línies d'acció 
social envelliment. Aquestes inclouen la promoció de l'envelliment actiu, la millora de 
l'accessibilitat de la ciutat, de l'atenció a la dependència i la prevenció i detecció de 
l'aïllament social i de les situacions de vulnerabilitat. 

Les línies d'acció social i immigració, inclouen el reforç de l'acollida i l'ampliació de la 
xarxa social de les persones d'origen estranger. 

Les línies d'acció social en salut, inclouen el treball en xarxa entre serveis socials i 
serveis sanitaris de salut mental, els recursos d'atenció psicològica des dels serveis 
socials. 

La prescripció social en l'àmbit de la salut mental i la dependència i les oportunitats 
d'activitat física i esportiva inclusives i accessibles. 

Les línies d'acció social en treball i ingressos, inclouen la millora dels plans d'ocupació 
locals i l'accés al mercat de treball, la millora de l'accessibilitat, la simplificació i 
innovació en els ajuts econòmics de subsistència i la millora de la coordinació amb el 
tercer sector. Les línies d'acció social en habitatge, inclouen la implementació del Pla 
local d'habitatge, l'aprofitament de l'habitatge públic, la innovació en les vies d'accés a 
l'habitatge i la creació d'un dispositiu per a persones sense llar. Les línies d'acció social 
en suport familiar efectiu, inclouen el treball social d'acompanyament a les famílies, la 
protecció de la infància en risc i mesures orientades a assolir la igualtat de gènere. Les 
línies d'acció social en xarxa social i comunitària inclouen el reforç del treball 
comunitari, el treball en xarxa per a la detecció de persones en risc, la dinamització 
d'espais urbans i la col·laboració amb el teixit social per al desenvolupament 
comunitari. Les línies d'acció social en educació i cultura, inclouen pel que fa a la 
infantesa i adolescència, l'acció integrat per l'equitat educativa, i pel que fa a l'adultesa, 
el reforç  de l'acció educativa amb les persones adultes amb menor capital educatiu. 

Com he dit abans, aquest Pla parteix d'una voluntat política que es veurà reforçada pel 
lideratge tècnic, amb un grup motor format pels caps de servei de les àrees d'acció 
troncals dins del Pla, com són serveis socials, habitatge, immigració i ocupació. La 
composició del grup motor pot variar amb el temps, en funció de les seccions que es 
prioritzi tirar endavant en cada moment. El lideratge tècnic i polític del Pla per part de 
benestar social, ha de preveure la dinamització efectiva d'aquest promotor. De manera 



anual es farà una priorització d'accions o fases d'acció a impulsar. La voluntat d'aquest 
Pla, és que serveixi com a full de ruta en l'acció de Govern amb una perspectiva 
temporal àmplia, d'aquí la durada de deu anys. Aquesta mirada llarga condiciona però 
la dificultat per calendaritzar inicialment les accions, així com la seva definició 
pressupostària. Hem de tenir en compte sobre aquest darrer aspecte econòmic, que la 
implementació de moltes accions haurà d'anar necessàriament alineada amb les 
estratègies que altres administracions puguin endegar en el curs d'aquests deu anys 
propers. Els resultats i acompliment de cada Planificació anual seran presentats en el 
Consell de ciutat i a la taula d'acció social. 

Finalment, voldria agrair les aportacions realitzades amb voluntat constructiva per part 
dels grups de la Cup i d'Esquerra Republicana, i que en la mesura del que ens ha sigut 
possible hem incorporat al document. 

I ara sí, per finalitzar la meva intervenció, vull agrair a totes les persones que han 
participat en l'elaboració d'aquest Pla les seves reflexions i aportacions. A la Sarai 
Samper, de l'empresa de D-CAS, el seu suport tècnic i redacció del Pla i agrair molt 
especialment el Jordi Ponce cap de serveis socials i al Francès Martínez, cap d'àrea 
de benestar social i acció comunitària, la seva dedicació, esforç i entusiasme amb el 
que han conduït el procés d'elaboració del Pla. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies regidora, obrirem el torn d'intervencions. Per part del Partit 
Popular? No n’hi ha intervenció. Per part de la Cup, endavant senyora Oliver té la 
paraula.

Senyora Oliver: Gràcies. Bé, bona vesprada a tothom.  Quin goig avui trobar tanta gent 
aquí al Ple, em sento una mica menys sola, gràcies. 

Mira vull començar aquesta intervenció, fent referència a la periodista Elisenda 
Cuquet, que està aquí, perquè justament l'altre dia, l'Elisenda em comentava a 
l'entrevista de la ràdio: Però, Maria alguna cosa bona hauran fet també el Govern, 
l'equip de Govern del PSC?. Doncs, mira, Elisenda, justament entre les coses que 
l'altre dia vaig poder comentar, precisament aquest Pla estratègic d'acció social és una 
de les millors coses que ens hem trobat damunt de la taula en el que portem de 
legislatura. 

Primer de tot permeteu-me fer una petita reflexió a mode de preàmbul, perquè si volem 
atendre una mica les necessitats de la població, hem de partir del principi d'igualtat i 
d'equitat i fer-ho, a més a més, de manera integral,;per això creiem necessari que 
aquest Pla d'acció social que avui portem al Ple i que, de fet, s'aprova, ha 
d'acompanyar-se també d'unes mesures socials fermes per part de la Generalitat, és a 
dir, entenem que la lluita local ha de ser acompanyada indestriable amb una lluita 
també en l'àmbit Nacional i no ho diem només nosaltres com a Cup, sinó que, a més a 
més, ens afegim a quelcom que ja de manera preocupant, està reflectint el col·legi de 
treball social en el seu estudi sobre serveis socials, que diem que cal obrir una reflexió 
i al debat sobre el repartiment competencial en matèria de serveis socials. Per tant, 



aquesta hauria de ser una responsabilitat compartida de les regidories de serveis 
socials i del Departament competent de la Generalitat i, evidentment, des d'aquí també 
convidem, a implicar, en tot cas, la construcció per qui hagi molta més coordinació 
entre l'àmbit local i l'àmbit Nacional. Per donar resposta a l'actual iniquitat, per part de 
la Generalitat per exemple, seria imprescindible, a la nostra manera d'entendre, que 
s'acomplís tal com que ja hauria d'estar en vigència com és la renda de ciutadana 
garantida i cercar mecanismes, evidentment, per ampliar els pressupostos en acció 
social; ¿a través de què? doncs de l'increment per exemple d'impostos a les rendes 
més elevades, tant des dels ajuntaments que es podria atacar, el tema de l'IBI o 
establir la tarificació social .En ambdues coses, malauradament, l'Ajuntament de 
Granollers doncs, hi posa encara resistència; i també es podria actuar des de la 
Generalitat, per exemple, a través de l'increment del tram,  de l'IRPF de les rendes 
més altes, on malauradament ens trobem amb el xoc frontal del PDeCat i Esquerra 
davant d'aquestes coses. Per tant, tant des d'àmbit municipal, com de l’àmbit Nacional, 
trobem que són propostes que contribuirien a reduir, en tot cas, les desigualtats socials 
i garantir els drets socials que  han de fer possible la inclusió universal. Hi i poso 
aquests exemples, perquè s'ha d'entendre precisament el Pla d'acció social en la seva 
integritat i perquè elaborar polítiques socials encaminades a radicar la desigualtat 
social, només poden ser efectives si s'aborden des de totes les institucions de poder. 

Sí com molt bé apunta el Pla, el Pla que portem avui a debat, l'accés i manteniment de 
l'habitatge és el factor d'exclusió més important i cito textualment, obliga a pensar, per 
exemple, que calen mesures supra municipals urgents, com seria fixar un preu màxim 
d'habitatge, com seria l'expropiació, dels habitatges deshabitats, o la possibilitat per 
exemple que està encallada, d'incriminar incrementar un cinquanta per cent de l'IBI als 
habitatges buits. 

Aquestes mesures més estructurals i que depassen efectivament aquest Pla, només 
es poden implementar si hi ha voluntat política i això ja ho dic i ja va més enllà de 
l'aprovació d'aquest Pla, que sovint són plans que moltes vegades se sostenen només 
sobre el paper. 

Pel que fa referència al text, que ens proposen, tornem a posar de manifest i, de fet, hi 
ha la regidora mirava, perquè posem de manifest allò que ja vam exposar i que de fet 
ho havia de dir a la Comissió informativa,; entenem que manca concreció, que manca 
concreció sobretot en tres aspectes que per nosaltres són claus, és a dir, concreció 
quan parlem d'objectius, concreció quan parlem de calendarització i concreció quan 
parlem de pressupost. En tot moment eviten concretar què volen aconseguir, amb 
quins recursos i per quant, i aquesta manera de treballar, per nosaltres, representa un 
perill, ¿per què?, doncs perquè l'avaluació es converteix en un exercici totalment 
subjectiu i allò que per unes pot ser entès com un fracàs, per un altre es pot ser 
avaluat amb un èxit rotund, per tant, la manca de concreció en aquests plans que són 
realment tan ambiciosos, pot suposar una consecució del Pla massa arbitrària, sovint 
més lenta del que seria desitjable i poc eficaç en termes d'emergència social. 

Aquí rauen, i això ja ens tornem a repetir del que havíem dit a la Comissió. Aquí rauen 
els dubtes que nosaltres veiem i que volem exposar davant de totes vosaltres. Amb 
tot, i així també ho vam dir i, de fet, així he començat, malgrat aquesta mirada, doncs, 



potser un pèl localista i un pèl, potser excessivament inconcreta, sí que és veritat que 
en termes generals el Pla ens satisfà. 

I aquest Pla ens satisfà força, i a més a més, també aprofito efectivament per fer una 
felicitació rotunda i majúscula, tant a la Sarai, com a en Jordi i a en Francesc, i a tota la 
resta del personal;  perquè aquí darrere d'aquest Pla s'hi veu un esforç i una molt bona 
feina.

I, a més a més, ens satisfà aquest Pla d'acció que portem avui, perquè precisament 
veiem reflectides algunes de les propostes que hem anat dient, que hem anat 
proposant durant aquests anys enrere. Ens satisfà, per exemple, que ratifiqui la nostra 
posició en qüestions com la necessitat de contemplar elements de compensació de 
desigualtats de partida si volem fer polítiques d'inclusió. 

Ens satisfà que la privatització dels serveis compartits es vegi contrària als objectius 
de la sostenibilitat, per exemple i aquí podríem incloure que hi hagués centres de dia, 
residències o fins i tot al mateix hospital. 

Inclou en aquest Pla i ens satisfà, que l'administració ha de deixar espais per 
l'autogestió, per l'autoregulació, es clar que sí, per això hi hem de donar tot el suport 
plausible a projectes com l'Ateneu de la Mar Girbada per exemple, és molt important i 
ens reiterem en això, com posa de manifest aquest Pla, que la segregació escolar a 
Granollers és un problema important i que encara no està resolt. 

És important perquè posa accent en la necessitat de treballar en xarxa, per exemple, 
parla també de l'accessibilitat sense discriminacions i és important això tenir-ho en 
compte, perquè quan tinguem un futur Pla d'accessibilitat, per exemple persones 
invidents, no hagin de trobar traves, per exemple d'obstacles situat al costat de les 
façanes per exemple. També és important que consideri necessari apostar per 
l'accessibilitat, activitats i recursos educatius i culturals i que tracti de la necessitat de 
millorar l'oferta gratuïta o semi gratuïta d'algunes activitats esportives, per exemple, i 
entenem precisament que, és a dir el fet d'adequar cada quota a les pròpies 
necessitats, doncs d'això es pugui desentendre o desprendre la possibilitat de la 
necessitat d'aplicar tarificació social. 

També celebrem, per exemple, que el Pla parli de descentralitzar l'oferta sociocultural 
cap als barris, per una major i ara diré la paraula aquella que no li agrada a la Maria 
del Mar, ho sé, però en tot cas, és important perquè ho diu fins i tot el propi Pla, que és 
descentralitzar per tenir un major equilibri entre el centre i la perifèria. 

Un Pla que, a més a més, reflecteix també la necessitat de millorar la mobilitat en 
bicicleta, més que ho hem anat repetint i, fins i tot la contaminació de la ciutat i, 
efectivament, després en parlarem de la ronda, perquè no, vaig acabant. 

D'allargar la durada dels plans d'ocupació fins a un any, és una cosa que diu el Pla i 
aquí ens hi trobarem segurament amb la companya Andrea Canelo; perquè justament 
en els plans de xoc la CUP ha insistit, i un cop i un altre que els plans haurien de ser, 
els plans d'ocupació, haurien de ser d'un any i no de sis mesos com sempre amb 
volgut defensar, i a més a més defensa entre d'altres coses, la simplificació, 
l'agilització de la burocràcia aquesta dura que a vegades tenint com a Ajuntament, de 



fer campanyes comunicatives i això ho va explicar molt bé la Sarai a la Comissió 
informativa, es que a vegades fem ajuts per a un col·lectiu que sovint no té accés a 
aquesta informació i, per tant, se li escapen possibilitats d'alguns ajuts encaminats a 
persones en risc d'exclusió social. 

En definitiva, per últim, ens satisfà que més a més s'inclogués com ho vam dir a la 
Comissió, que en l'apartat de migracions que es va descuidar a l'estudi per gèneres, i 
per tant doncs, és d'agrair, i a més a més, també és d'agrair que després de demanar-
ho reiteradament, per primera vegada en la història de la nostra història en aquest 
Ajuntament, tenim damunt de la taula un Pla que inclou la perspectiva de gènere amb 
una mirada interseccional; i, si se'm permet, estem satisfetes d'aquest Pla, perquè és 
un Pla que copeja, podríem dir-ho d'alguna manera i que de fet, manifesta la 
necessitat d'unes pràctiques de polítiques d'esquerres que reverteixin la injustícia 
social. 

Sobren motius, efectivament, perquè nosaltres hi hem votat a favor i no només hi hem 
votat a favor, sinó que a més a més, tallarem sistemàticament perquè cap d'aquestes 
propostes que estan de manifest en aquest Pla, no esdevinguin un calaix de sastre i, 
perquè a més a més, i sobretot, puguin esdevenir realitat. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans? ¿Sí?, endavant.

Senyor Carmany: Moltes gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. 

Bé, nosaltres doncs, s'ha dit tot una mica allà, vull dir, estem, la veritat que molt 
satisfets. Nosaltres també volem felicitar amb majúscules als tècnics, i a tota la gent i a 
tots els actius implicats amb aquest Pla d'acció social.

Creiem que és un Pla molt complert i amb uns objectius molt clars. 

Hi ha una cosa que ens ha agradat molt, i és que és un Pla que també s'ha fet molt 
amb molt a peu de carrer per dir-ho d'una manera. S'han fet enquestes, ha parlat amb 
la gent de tots els nivells socials, de tots els barris, s'ha detectat qui té problemes 
realment i, per tant, nosaltres creiem que és on ens hem de centrar, vull dir, és un Pla 
que com ja s'ha dit abans, és un Pla on l'objectiu principal és fer una ciutat més 
inclusiva, sense cap tipus de discriminació i amb moltes millors oportunitats per la gent 
que realment ho necessita i, per tant ,nosaltres no ens queda res més que felicitar a la 
regidora, i a tots els tècnics i a tothom implicat. Nosaltres seguirem de prop aquest Pla 
i, evidentment, el nostre vot serà favorable.

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra. Endavant senyor Llobet té la paraula.

Senyor Llobet: Gràcies. Bon vespre, gràcies alcalde. 



Jo també començo dient que ens sentim acompanyats, tot i que avui són molts, no hi 
són tots els presos. 

Però començo també felicitant a la regidora i al seu equip com ha fet la companya de 
la CUP, els tècnics, els consultors que han ajudat a fer possible aquest Pla, que avui 
ens presenteu. 

Ens sembla un bon instrument de treball, un bon document d'inici per debatre com 
millorar l'atenció social nostra de la ciutat. Hi ha una bona anàlisi dels reptes socials 
que tenim al davant. La regidora parlava de l'envelliment i el sobre envelliment que 
provocaran augments de situacions de dependència física, que necessitaran 
l'acompanyament diari. Aquí haurem d'incorporar la coordinació amb salut, amb 
l'hospital. També combatre la soledat de la nostra gent gran, evitant que quedin 
exclosos de la vida comunitària; això el Pla també ho recull, saber oferir respostes que 
cohesionen una societat que hem de voler i que hem de saber trobar oportunitats en la 
diversitat d'orígens, de parlars i de cultures, això és el que volem. 

Saber atendre el creixement de l'exclusió i la vulnerabilitat econòmica, fruit de la crisi i 
ajudar a construir una societat sense discriminacions, com deia abans la Maria. La 
Maria deia que el Pla copeja, home jo crec que esquerrareja, en el sentit de que 
s'inspira en valors progressistes, no sé si els que, que també algú trobin, bé els 
companys, la gent de Ciutadans, no sé si ens ho  haurem de fer mirar, però entenc 
que, estar bé a venidors de justícia social, es parla d'inclusió, de participació, de 
diversitat i estableix el full de ruta de valors d'esquerres i ho vam fer notar, ho vam fer 
notar i per tant ens agrada. 

El que demanaríem a l'equip de Govern ara són mesures i accions concretes que facin 
possible aquesta transformació, manllevo paraules d’un dels vostres, Maria,  que deia 
allò de que, fins ara ens hem dedicat a analitzar el món, ens toca transformar-lo, sense 
ser marxistes ho subscrivim. Ja no és temps de diagnosi, ara es temps de canvis. 

Segueixo, pel que fa coses que ens ha agradat el Pla i que volem destaca. El fet de 
voler posar coma motor de les polítiques de benestar local els professionals de l'acció 
social, en això ens hi posem tots d'acord, la importància que dóna el Pla al treball 
comunitari, a la feina que els professionals deia de l'educació i el treball social volen i 
poden fer de sortir al carrer, de tornar als barris i ajudar a crear espais de trobada i de 
cohesió entre els veïns. I m'aturo aquí, això sí que és una fília meva si em permeten, 
perquè tot allò que fa referència al desenvolupament comunitari que el Pla parla, haurà 
de tenir molt de pes en els serveis socials futurs. La crisi va obligar ho ha dit la Maria 
del Mar molt ben dit, la crisi va obligar i em sembla que ho deia l'alcalde també al 
Consell econòmic ahir, a fer un acte, a fer una tasca de para-xocs de la pobresa dels 
serveis socials bàsics i ara toca reforçar la via de la prevenció, perquè volem serveis 
propers, serveis de quilòmetre zero, vaja. 

La Cup demanava també responsabilitat a la Generalitat, la Generalitat hi és i em 
consta que del Departament, el conseller en aquest cas això ho té al cap, per tant hi 
haurà l'augment del contracte programa en què i aquella fórmula en què els 
treballadors socials puguin deixar de fer paperassa i puguin sortir al carrer i fer 
prevenció, o almenys aquesta voluntat, senyor alcalde. Aquí apostant pels serveis 
d'atenció a domicili per un acompanyament constant i pel reforçament de les xarxes 



comunitàries. El Pla també, relacionat amb el desenvolupament comunitari aquesta 
idea de reforçar el concepte de barri com espai social i d'identitat, en aquest cas, en 
aquest sentit la nostra ciutat per la mida que té i pel bon dispositiu de centres cívics del 
que gaudeix, ara poder ser referent en l'àmbit del desenvolupament comunitari i, els 
anuncio que jo amb això en faré bandera, amb aquesta idea, per tant poso damunt la 
taula aquesta idea perquè ara vénen temps d'eleccions i de debats varis serà 
interessant parlar-ne, en podem parlar segur, hi ha idees i propostes i treballs que els 
professionals d'aquesta casa han fet. Jo, ara recordo allò de les places, de tornar al 
barri, de tornar amb la gent, que no deixa de construir la fraternitat Republicana, que 
és en definitiva d'on venint i en venim, oi?. Pel que fa a les idees que des del grup 
d'Esquerra van proposar d'incloure i que s'han acceptat, i agraïm, evidentment,  la 
voluntat de la regidora; vull fer notar que en un primer moment no hi havia una mirada 
global en clau dels municipis que formen la conurbació, això ens semblava interessant 
que s'havia d'incloure, avui Canovelles, les Franqueses, la Roca i Granollers, 
compartim reptes socials evidents i cal també saber trobar aquests espais de 
col·laboració en l'àmbit de les polítiques socials, i aquí em sumo a les crítiques de la 
Cup i em sembla que la regidora també ho entendrà, sempre trobem a faltar una major 
planificació, una calendarització de les accions, una pressupostació de quines partides 
s'invertiran i, sobretot, per fer bona política es necessita una bona avaluació i per tant 
fem un prec en aquest sentit, per què no apostem per donar més força als consells 
participatius? com ja recullen el Pla, com per exemple el Consell de ciutat o la taula 
d'acció social per fer aquesta funció d'avaluació del Pla. 

Ens agradaria també veure més reflectit en aquest Pla la nostra voluntat d'impulsar a 
Granollers el concepte de tarificació social ho deia també abans la companya Maria, 
que no és altra que aquella vella màxima progressista que diu que qui més té més 
hauria de portar el bé comú; aprofitem per seguir reclamant a l'equip de Govern més 
valentia i menys por a l'hora de fixar barems, els barems més socials de preus i 
aspectes públic. 

Permeti'm un incís, ahir el Consell econòmic i social, l’alcalde Mayoral i la regidora 
Canelo, a mi em van agradar especialment, si haig de dir, perquè es van posar 
l'americana de pana progressista i van plantejar preocupacions socials. L'alcalde ens 
va parlar de la necessitat de la massa salarial dels treballadors vagi guanyant pes de 
la nostra economia i arribi a nivells de pre crisi i amb això hi estem d'acord; i la 
regidora Canelo va obrir un debat interessantíssim que té relació amb la tarificació 
social, que és la possibilitat d'incloure barems socials a l'hora de la contractació, per 
part de les empreses de la ciutat, de col·lectius amb dificultats d'inserció sociolaboral; 
jo els felicito aquestes propostes i idees, el nostre grup això ho fa i haig de dir que 
quan es posa l'americana de pana m'agraden més, que no pas quan parlen de 
contenció de la despesa o posen excuses per no valorar les propostes socials que des 
de l'Esquerra els hi fem, per tant, tornem a la tarificació social. 

No puc deixar de fer notar que ahir ningú se li escapa les desigualtats i les tensions 
socials que vivim, són fruit del sistema econòmic que tenim, si parlem de vulnerabilitat 
de risc de pobresa, parlem d'economia. Ahir, com dèiem ahir, que estudien totes les 
possibles de la ciutat pel que fa a la seva atractivitat comercial, com ens explicava, 
perquè els nostres botiguers ho reclamen, és imprescindible també que seguim remant 
junts per ajudar el nostre teixit industrial com també es deia ahir al Consell econòmic, 



perquè es creïn llocs de treball de qualitat; però nosaltres també considerem que és 
imprescindible i no en vam parlar tant, hauríem de treballar més intensament per posar 
les bases d'una economia més solidària i humana, per tant em refereixo a saber 
aprofitar millor les potencialitats de l'economia social i cooperativa, res a dir.

Acabo, ara sí repetint la idea que el document que ens han plantat és un bon 
document que fa temps que el reclamaven, que hem intentat millorar-lo amb les 
nostres aportacions, que ens han acceptat i, per tant, agraïm la voluntat d'entesa 
mostrada per la regidora i cara el que demanem és que això no sigui paper mullat i 
prou, sinó que sigui un instrument compartit de treball social per la transformació de la 
ciutat, moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part del PdeCat, el senyor Sastre té la paraula, endavant.

Senyor Sastre: Sí, gràcies alcalde. Bé, en tot cas, nosaltres votarem a favor del Pla i, 
per tant, diguéssim que després del debat que hem tingut, tampoc no ens agrada 
abundar, doncs amb raons que ja s'han posat sobre la taula, però si ens agradaria 
ressaltar doncs diversos elements. 

Primer doncs, ja s'ha dit de felicitar a la regidoria i a l'equip de treball i en aquest cas, 
doncs, la consultoria que també ha ajudat a elaborar aquest. Nosaltres creiem bon 
document, un document que és de caire tècnic, és un Pla diguéssim que va bastant 
dintre del que pot ser un Pla a deu anys vista, el que són eleccions concretes a 
desenvolupar, però que respon i, per això, donem suport a línies polítiques que 
compartim, a grans trets eh i sense entrar-hi diguéssim en tota la segmentació que fa 
de les diferents problemàtiques del Pla; però així com a dues grans línies polítiques 
que, una és l'assistència a las persones en situació d'emergència social, això ho parla 
el Pla i l'altra és, i aquestes són paraules que ens agraden especialment, la 
capacitació i la coresponsabilitat de la ciutadania en aquest cas doncs que fa que és 
usuària de serveis socials en la seva pròpia doncs atenció. 

Hi ha una de totes les dades que, n'hi ha moltíssimes al Pla, doncs, té cent vint-i-vuit 
pàgines si no vaig errat, algú pot pensar a vegades que hi ha gent amb aquesta 
expressió que és que es diu tant últimament allò el «cunyadisme», no?, aquestes 
expressions que podríem explicar de barra de bar i que recauen constantment en els 
tòpics i els estereotips. 

Hi ha gent, i en especial a grups populistes que estan entrant ara en la nostra escena 
política, que a vegades escenifiquen com que la gent usuària de serveis socials 
diguéssim, ja li va bé recrear-se en aquesta situació, que se li presti aquesta ajuda des 
de l'administració i anar tirant. Doncs hi ha una enquesta, precisament entre els 
usuaris, entre les persones ateses pels serveis socials de l'Ajuntament, en què els hi 
pregunten: què creu que hauria de millorar l'Ajuntament per tal de millorar les 
condicions de vida i el benestar de les persones de Granollers. Una persona que 
diguéssim, es recreï en aquesta situació de ser atesa per l'Ajuntament, doncs 
segurament buscaríem respostes majoritàries o més ajuts, més aportacions. Primera 



resposta, facilitar l'accés al treball a persones amb més dificultats, és a dir, el que vol 
la gent és treballar i viure dignament i, per tant, diguéssim que, és molt important tenir 
clar que les persones usuàries i en aquest cas que fan servir els serveis socials de 
l'Ajuntament, el que volen és deixar-los de fer servir i, per tant, aquesta és una 
primera, un primer estereotip que jo crec que tots hem de, hem de trencar portem 
americanes de pana o no, i en tot cas això ho hem de tenir molt clar. 

Ho deia també la regidora, la crisi diguéssim que s'està revertint, però només en part, 
és a dir, comencem a observar indicadors macroeconòmics per dir-ho així, que ens 
diuen que estem sortint molt progressivament, molt lentament d'aquella situació que 
vam passar en els pitjors anys o en els anys més durs. Fa uns pocs mesos feim el 
debat de l'estat de la ciutat i és la xifra que reparin, els aturats, i les aturades, 
diguéssim, que cada vegada  sortosament van sent menys a la ciutat de Granollers; 
però hi ha una xifra que està, i ho diem cronificada,  és a dir, aquelles persones que 
estan amb un atur de llarga durada i que per tant diguéssim ja no perceben prestació i, 
que per tant, tenen molts més números de caure en aquesta situació d'emergència; 
per tant, s'està revertint la situació econòmica, però no així la dependència crec; per 
tant, és important tenir un Pla d'aquest tipus, i a més a més, hi han dues línies claus, 
que no tenen algunes no directament a veure amb la crisi econòmica, que aquestes 
quan haguem revertit la crisi, hi haurem de posar molt més èmfasi, que són la salut 
mental i l'envelliment de la població i això són dos elements que no tenen a veure, és a 
dir, sí que és veritat que hi han casos de salut mental creats per situacions que dona la 
crisi, però en tot cas i això també ho respon la gent a les enquestes que estan 
contingudes en el Pla, hi ha un increment dels casos de persones amb problemes de 
salut mental i hi ha un envelliment indiscutible amb dades demogràfiques a la mà de la 
població i s'ha d'atendre. 

Aquí hi ha apuntat una cosa que no m'entenc la meva lletra i si ho entenc abans 
d'acabar ho diré i si no, igual ho diré en el segon torn. En tot cas, ah sí, no abundant la 
relació d'accions, ja ho he dit abans, que no abundaria en la relació d'accions. 

Sí fer una reflexió també. Aquest és un Pla 2018-2028, per tant, és un Pla a deu anys i 
és un Pla a deu anys que s'està fent a molt poc temps, o bé en molt poc temps 
després de sortir de la crisi, s'està fent encara dins de la crisi i sortint-ne, per tant, 
diguéssim que en aquests deu anys esperem i creiem que la situació canviarà molt. 
Per tant, aquest Pla que com deia abans, haurà d'anar donant progressivament amb el 
temps, més pes a la problemàtica, a les problemàtiques que es deriven de 
l'envelliment i dels problemes de salut mental, i, de l'habitatge, sense necessitat que 
sigui un problema d'habitatge causat explícitament per persones que cauen en situació 
de pobresa, moltes persones que tenen ara mateix un treball digne i un salari que 
creiem ara mateix que és digne, és possible que en els propers anys experimentin 
situacions de dificultat a l'hora de poder adquirir i sostenir un habitatge pels preus, per 
la deriva dels preus que s'està experimentant, i per tant amb això hi haurem de posar 
més èmfasi. Per tant, jo demano, i fem la reflexió, que siguem molt planificadors, però 
poc planistes, és a dir, que tenint el Pla i sabent exactament quina és la línia que hem 
de seguir, tinguem la capacitat de ser àgils quan la situació canvii tenint en compte 
això que deia, que és un Pla a deu anys vista, per tant, que siguem capaços de 
desbordar el Pla, sobretot en aquests aspectes que jo crec que a la llarga i si 
diguéssim va revertint la crisi econòmica, tindran cada vegada més pes. 



I per últim, s'ha dit que aquest Pla copeja, que aquest Pla esquerrareja, que ens 
posem l'americana de pana i americana de pana amb colzeres, i en tot cas, el que jo 
crec que és que aquest Pla no si copeja, si esquerrareja, el que és clar, és que aquest 
Pla sobrevola el consens i un consens que no és nou, un consens que fa ha un bon 
grapat d'anys es va crear a l'entorn d'un concepte que era l'estat del benestar. Aquest 
és un consens que ve dels anys de finals dels quaranta, cinquanta del segle passat i 
on es va decidir, que volíem construir una societat basada en un consens polític, que 
fes que, aquelles persones en situació de desigualtat fossin ajudades per 
l'administració, una administració i uns serveis públics sostinguts amb els impostos i 
les taxes de tothom; i en tot cas, amb uns impostos i taxes que fossin progressius en 
funció de la disponibilitat econòmica de les persones. Per tant, recuperar aquests 
consensos ens sembla que no és una cosa estrictament de les esquerres o de la CUP 
perquè tinguin doncs una sensibilitat humana o moral superior a la dels altres, sinó que 
ens  sembla una cosa de dignitat que compartim tots aquells que tenim ganes que la 
nostra gent visqui més dignament. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies,  pels socialistes el senyor Terrades, ¿Sí?, endavant. 

Senyor Terrades: Sí, amb brevetat perquè la regidora ja crec que ha emmarcat 
perfectament aquest Pla d'acció social, que és un Pla estratègic que aprovarem avui. 
Jo no li posaré etiquetes, han sortit per aquí i tampoc em referiré si bé de la tradició 
marxista o no, si portem americanes de pana, si es copeja, si es d'esquerres, si és de. 
Crec que cal emmarcar l'inici d'aquest Pla per acabar definint la satisfacció del meu 
grup municipal. 

Aquest Pla d'acció social surt d'un acord pressupostari entre el Govern del PSC, els 
socialistes amb Esquerra Republicana, que va permetre, doncs, un pressupost 
d'aquest mandat que Esquerra s'abstingués en l'aprovació d'aquell pressupost, hi 
havien altres acords, però un era aquest, no? Per tant, l'esforç de la regidora i del seu 
equip ha estat, que aquest no fos només un Pla del Govern, ni un Pla entre els dos 
grups municipals que en el seu dia vam signar aquell acord pressupostari, sinó que 
s'obrís i és de vingués a un acord de ciutat, en la que els grups municipals i, pel que es 
veu, perquè s'ha afirmat serà així, hi hagi un consens al voltant d'aquest document. 

Després em referiré al tema pressupostari i al tema de calendarització,

Jo crec que és bo tenir un document d'aquestes característiques que vagi més enllà 
del Govern municipal, que vagi més enllà dels grups municipals que van subscriure 
aquell pacte i que vagi més enllà dels mandats municipals. 

El que avui acordem  aquí és un Pla d'acció que s'inicia tot i que té de 2018-2028, 
s'inicia o s'iniciarà aquest any, i conclourà l'any 2018. En deu anys, jo tinc la convicció, 
em sembla que la intervenció de l'Àlex Sastre també anava per aquí; en deu anys 
canviaran moltes coses canvien moltes coses, canviaran moltes coses a la ciutat, 
canviaran moltes coses del país, canviaran moltes coses globalment. De la nostra 
ciutat també, des d'un punt de vista social, però també sociològic, i per tant, és bo que 
aquest Pla sigui un Pla flexible. Jo crec que es un Pla flexible que s'acosta bastant a la 
diagnosi del que ens pot acabar passant, però com que hi poden haver-hi incidents de 
recorregut i variacions a la manera en que abordem les polítiques socials i les 
polítiques en el seu conjunt a la ciutat, induït per molts canvis que jo crec que són 



exponencials en aquest futur immediat. És bo que tingui aquesta flexibilitat que fixi el 
objectius que jo crec que és, fixar la inclusió com un objectiu col·lectiu del Ple de la 
Corporació per no excloure o per garantir que, les persones que estan en risc 
d'exclusió social, garantir-hi oportunitats i els recursos necessaris per sortir en 
moments determinats dels ensocats que la vida els hi pot acabar portant; que puguin 
participar plenament en la vida econòmica, social i cultural del seu entorn de la ciutat. 
La ciutat no són les pedres o els entorns, que també ho són, bàsicament són les 
persones, les dones, els homes, la gent més jove, la gent gran que viu la a la ciutat; i 
garantir aquest sí que és un objectiu que nosaltres sempre, com a grup municipal i 
com a Govern hem intentat treballar, que és garantir la igualtat d'oportunitats i la 
equitat a la ciutat. 

Jo crec que la plasmació també és, la plasmació es reflexa  en els pressupostos 
municipals i en les èpoques de crisi  de la situació més dura de la crisi econòmica que 
va afectar a les famílies i a les empreses de la ciutat, i això no és la primera vegada 
que ho dic en aquest Plenari, en aquests vuit anys complicats que hem viscut tots 
plegats, les famílies, les empreses, també l'administració municipal que ha vist minvar 
els seus recursos públics, els recursos que es posa a disposició de les polítiques 
públiques, les úniques partides que no han baixat a l'Ajuntament de Granollers, que 
han crescut per suport darrera pressupost, han estat la de les polítiques socials, 
justament per garantir que es d'igualtat d'oportunitats per acompanyar en els 
granollerins i granollerines que tenien més complicacions.

Ahir vaig veure un, em sortiré una mica però, no em puc resistir a comentar-ho, també 
a tall dels moviments populistes i xenòfobs que a vegades estan sorgint al panorama 
social i polític del país també a Granollers. Vaig veure a les xarxes socials un tweet de 
Vox que criticaven i feien demagògia que no arribava ni a barata; criticaven que 
l'Ajuntament, dintre d'aquestes polítiques també d'igualtat social i d'inclusió social, 
hagués aprovat en el darrer Ple, o tirar endavant un punt de la informació de de suport 
al col·lectiu LGTBI, dient que mentre des de l'Ajuntament es gastava aquests recursos, 
poquets i els hi dic, poquets, no ens agradaria que fossin més, vídues de la ciutat, ho 
deien així, no podien donar de menjar als seus fills. Jo crec que ens hem de conjurar 
tots plegats que més enllà de les etiquetes i de les ideologies que, o de les lleis que 
defensem en aquest Ple, siguin més d'esquerres, més centristes, més de dretes, no 
tinguem cobertura a actuacions i actituds de aquestes característiques que l'únic que 
volen és provocar discòrdia entre els nostres ciutadans. 

Jo crec que, acabo aquí alcalde, crec que aquest acord que avui arribarem  aquí, que 
probablement, acaba acontentant a tothom, però és un consens molt ampli que ens 
ajudarà a afrontar des del punt de vista aquest de garantir la igualtat d'oportunitats i 
l'equitat a la nostra ciutat i que ens acompanyarà tots plegats en els propers deu anys i 
en els governs que surtin dels processos electorals. 

Alcalde: Moltes gràcies. La regidora té la paraula per tancar aquest torn. 

Senyora Sánchez: Bé, no tinc gaire cosa a dir perquè s'ha dit tot, i vull  agrair el to de 
les vostres intervencions, les felicitacions que heu fet a totes les persones que han 
participat, que us heu sumat al mateix que he fet jo abans, crec que elles han sigut les 
protagonistes d'aquest Pla. 



Recordar que els ideals que em van portar a fer política, eren els de la igualtat, la 
solidaritat i la justícia social, i aquests són els que em representen i aquest document 
ho representa i representa la feina que hem estat fent i que continuarem fent des 
d'aquest equip de Govern. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si algú vol utilitzar el segon torn? ¿No? teniu 
l’oportunitat, senyora Oliver, ¿Segur que vol parlar?  

Senyora Oliver: No tenia previst, no tenia previst de fer cap tipus de rèplica  perquè em 
sembla que ha quedat clara la primera intervenció; però no m'hi puc estar, perquè si 
no rebento, que justament  hi ha hagut un terme que una mica d'aquesta exigència 
que la Cup va fent, que ja vam fer en el seu dia al Pla d'igualtat i hem tornat a fer, 
aquesta poca ambició que veiem quan calendarització o aportar una part del 
pressupost per quedar-nos més tranquil·les, m'he enrecordat de la frase, aquella 
fantàstica frase d'en Jordi Carbonell que deia que, la prudència no ens faci traïdors i 
justament una mica m'he en recordat de la paraula clau que ha dit el regidor Terrades 
quant ha dit la paraula flexibilitat en el Pla, doncs, jo una mica parafrasejo la frase d'en 
Jordi Carbonell i que la flexibilitat no ens faci traïdors. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra? perdó, per part de Ciutadans alguna 
intervenció? ¿No?per part d'Esquerra, Endavant senyor Llobet.

Senyor Llobet: Sí, només perquè com que el concepte, americana de pana, veig que 
ha tingut certa, referir-me també que era el consens progressista, que és un consens 
que neix com vostè deia després de la segona Guerra Mundial, que fa néixer l'estat del 
benestar, que l'impulsen social demòcrates i democratacristians, això important i que 
evidentment aquest és el camí, el camí del consens, el camí del consens progressista 
entre tots els que estem aquí, faltaria més.

Alcalde: Moltes gràcies, no se si hi ha alguna al·lusió? Americana de pana, no?

Senyor Sastre: En tot cas que hauré d'anar de rebaixes perquè no  tinc cap americana 
de pana, i per tant, hauré d'ampliar el fons d'armari.

Alcalde: No sé si estan de moda, eh. No tinc ni idea. Bé, el senyor Terrades, que sí 
que tenia americana de pana, jo ho recordo.

Senyor Terrades: De tant en quan encara me'n poso una, eh. Si ho arribo a saber, avui 
me la poso. 

La senyora Oliver quan parlava de flexibilitat, crec que ho he intentat explicar, que 
l’oposició, jo estic convençut que el meu grup municipal està convençut que aquests 
propers deu anys, des d'un punt de vista social i sociològic canviaran coses, fins i tot la 
irrupció de l'economia digital, pot acabar, podria acabar creant exclusions avui encara 
no diagnosticades del tot i que es poden començar a percebre i, probablement, 
haurem de destinar d'aquí uns anys recursos a evitar aquesta escletxa digital perquè 
no se'ns converteixi en bretxes socials i amb exclusions socials i, per tant, la flexibilitat 
no parlava de dos pressupostos i vostè fa un repàs de quin percentatge tenen les 
polítiques de cohesió social del pressupost municipal, veurà que les estrictament, de 
l'àrea que dirigeix la senyora Maria del Mar Sánchez, no baixen del nou i mig, 10% en 
tot aquest període, de les més altes de la resta de regidories, i que si aquí incloem les 



polítiques d'educació en cap cas baixaríem del 15%. Aquest és el compromís d'aquest 
govern, ara, si ja creiem que el Pla no pot ser un Pla absolutament tancat, sinó que 
aquests recursos, aquest quinze, setze, disset, divuit per cent que, es poden destinar 
en aquestes polítiques, han de tenir la suficient flexibilitat per part del Govern que 
sortirà en les eleccions del 2019, però que sortirà de les eleccions del 2023, i les que 
encara tindrem abans de que el Pla expiri hauran tres governs pel mig, tinguin la 
capacitat d'adequar els recursos i les polítiques el que vagi pesant la ciutat sense 
perdre l'horitzó.

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, sí que voldria fer algun comentari, perquè em 
sembla que aquest estat un exercici important en aquesta ciutat. Un exercici que té un 
itinerari, l'ha explicat i l'ha recordat en Jordi Terrades, un acord en el que hi va 
participar molt activament el Chakir El Homrani, i val la pena esmentar-lo i dir-ho en 
veu alta avui aquí. Un acord en el que hi va participar també el regidor d'Hisenda Jordi 
Terrades, un acord en el que em es va dotar econòmicament doncs una partida per tal 
d'avançar en la redacció d'aquest Pla, per tant, neix de l'acord, del consens, de la 
voluntat de tenir opcions en que la suma sigui un factor imprescindible, que és el que 
ha presidit la feina d'aquest Govern durant els quatre anys. En alguns casos un èxit 
com aquest, i altres casos sense èxit. 

En tot cas, val la pena esmentar que aquest és un cas precisament en el que a partir 
d'un acord inicial, avancem amb una mida determinada. Dir, però, que, amb l'acord 
polític no n'hi ha prou. Mireu, la regidora Maria del Mar Sánchez va posar en marxa un 
equip, un equip fantàstic, tenir vista, dret amb la seva representació màxima, just al 
final de la sala amb un homenot com en Jordi Ponce i amb una dona fermíssima com 
la Núria Maestro, crear un equip extraordinari amb l'acompanyament sempre del 
Francesc Martínez, també sempre a l'ombra amb discreció. Un equip no busca mai 
l'aplaudiment fàcil perquè és impossible que el tingui per agafar un treball de fons, i 
crec que avui és el millor moment per dir-ho en veu alta. Tenim un seguit de serveis 
socials extraordinaris, que han fet una feina silenciosa, però alhora absolutament 
imprescindible per posar espais de cura en una ciutat i en un moment, en el que tot era 
molt complexe, segueix sent complexe, segueix sent difícil. I, per tant, jo volia aprofitar 
l'ús de la paraula per retre el meu agraïment en el Jordi, a la Núria i al Francesc, a la 
direcció política de la Maria del Mar, per suposat. Hi ha un gran equip de persones que 
han acompanyat a molta gent, amb l'objectiu que té aquesta ciutat, és l'objectiu comú, 
que és que ningú es quedi enrere. Volem una ciutat que no deixi ningú enrere i per 
això hem hagut d'anant dimensionant en una feina que té uns professionals 
extraordinaris. Tenim aquesta gran sort i, per tant, en el millor premi a la vostra feina, 
Maria del Mar, Francesc, Núria, Jordi, és aquesta unanimitat que tindrà el Pla d'avui. 
Perquè el Pla és objectivament molt bo, només fa falta llegir-lo per comprovar que és 
molt bo, però ho fa millor encara el fet de què totes les voluntats que estem avui la 
taula l'hagin signat. Perquè es planteja un horitzó de futur ple d'esperança; si som 
capaços d'acordar aquest Pla, vol dir que són capaços d'afrontar la lluita contra la 
desigualtat de manera molt contundent, d'una manera molt ferma. Que tenim menys 
riscos que altres poblacions, si som capaços d'acordar amb que aquí hi ha una via en 
la que transitarem plegats, som millors com a comunitat i aquest és un missatge em 
sembla que val la pena deixar sobre la taula, un gran Pla que ha fet millor la capacitat 
de tots plegats per arribar a un acord, en el que hi ha hagut aportacions amb un 



principi per part d'Esquerra, la insistència del Chakir en aquest Ple, la meticulositat i el 
rigor de la Maria del Mar Sánchez i en què ho faríem bé, que l'important era el resultat 
i no el calendari, i aquí tenim aquest bon document, un document que en la part 
analítica és escruixidor, ens recorda que aquesta ciutat, que aparentment doncs és 
una ciutat que té un comportament econòmic positiu, té també encara molts estigmes, 
moltes cicatrius ben vives, ben obertes, que ha deixat la crisi econòmica. Quan li 
preguntem en aquesta enquesta als ciutadans i les ciutadanes si podríem fer front a un 
ensurt econòmic de 750 euros que pot passar en qualsevol moment, un accident, una 
malaltia, en fi, una avaria d’un cotxe, una multa que no toca, una rentadora, la 
pregunta ha sortit, si hi ha un problema a casa seva de 750 euros, vostè podria fer 
front a les seves despeses del mes? Sabeu quin és el percentatge de gent que no 
podia donar resposta? 36%, 36% dels granollerins i granollerines, un ensurt de 750 
euros malbarataria la possibilitat d'arribar a fi de mes absolutament; per tant, les 
ferides hi són i n'hi ha més. 

No m'entretindré ara a descriure-les, però hem de ser conscients que si en tenim 3500 
aturats i aturades, dels quals més de la mitat no cobren subsidi d'atur, i hem de ser 
conscients que la feina que tenen avui els serveis socials, és tan dura com els pitjors 
moments de la crisi, perquè les desigualtats en aquest país han anat augmentant, a 
aquest país i a Europa. I aquesta és una de les grans batalles que hem de formular, la 
lluita contra les desigualtats. 

Queda molta feina per fer i el proper repte que haurem d'afrontar en els propers mesos 
i anys. L'Ajuntament de Granollers li ha fet front també amb una mirada jo diria que 
intensa, és el repte de l'habitatge, i ho deia molt bé la senyora Oliver; en el repte de 
l'habitatge nosaltres podem posar tiretes, és a dir, podem fer plans municipals, però no 
hi ha una acció contundent per part de l'Estat o per part de la Generalitat que són qui 
tenen competència i recursos, no ens en sortirem. Seguirem reclamant-t’ho i com ha 
passat sovint també en temes d'habitatge ho farem junts, la gran majoria ho farem 
junts. Aquest és un dels propers temes que ens fan patir, oi Jordi? oi Núria?, que ens 
fan patir molt avui, i que sabem que ens faran patir més d'aquí uns dies. 

I, en tot cas, acabo dient que aquest és un document important, que aporta mirada 
llarga a la ciutat, és un document estratègic, que porta mirada compartida i, per tant, 
un document que ens permetrà, segur, estar més cohesionats al voltant de les 
estratègies i les alternatives per afrontar la lluita contra les desigualtats, des del punt 
de vista dels representants de la ciutadania, que són els regidors i regidores, però 
també amb la convicció de tenir uns serveis socials en aquesta ciutat  amb una 
solidesa extraordinària. 

No falta que votem perquè hi ha unanimitat, s'ha reflexat i, per tant, l'agraïment molt 
especial també a la María del Mar Sánchez.      

Aprovada per unanimitat

Alcalde:Passaríem al punt número deu, en el qual aprovaríem el contingut d'un 
conveni amb el Consell Comarcal per al transport adaptat.



10. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei de transport 
adaptat per l’any 2019.
Número Expedient: 1/2019/300

Fets:

Granollers disposa de transport adaptat amb recorreguts interns i que cobreix els 
desplaçaments a centres de la ciutat. No obstant, rebem sol·licituds per transport a 
centres externs als que correspon donar resposta. Promoure i gestionar un servei 
propi té un cost molt alt i el nombre de sol·licituds existents en l'actualitat no justifica la 
creació d'aquest servei. 

Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, com a òrgan supramunicipal competent 
en la gestió del servei de transport adaptat per a municipis menors de 50.000 
habitants,  disposa de línies establertes d'accés a centres ocupacionals o centres de 
dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental, Barcelona, Badalona i Alella 
segons els casos. 

Ciutadans de Granollers tenen necessitat de transport als centres esmentats, i donat 
que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té organitzat el transport, resulta 
convenient establir un marc de col·laboració per a la prestació del servei de transport 
adaptat, i poder donar resposta a les necessitats de les persones del municipi en 
aquesta matèria. 

Que amb data 27/11/2018 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ens notifica via 
EACAT amb registre entrada a l'Ajuntament de Granollers RGE/2018043535, que 
d'acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, el Ple 7/2017 de 21 de novembre de 2018 va 
prendre l'acord d'aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat.

A les reunions tècniques amb els diferents responsables relacionats amb el transport 
adaptat es valora la necessitat de continuar prestant el servei d'acord a les necessitats 
actuals, que actualment queden definides en el transport de quatre (4) usuaris a 
diferents destinacions d'acord amb el detall següent:

    • Ruta: CDIA 00A - CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès: 1 usuari

    • Ruta: CDIA 05A - CDIA Valldoriolf, La Roca del Vallès: 2 usuaris

    • Ruta: ASPACE - Poble Nou, Barcelona: 1 usuari.



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

La subscripció del present conveni, de conformitat a allò establert a l'article 48.3 de la 
Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, millora l'eficiència de la 
gestió pública.

Es poden assumir les obligacions derivades del conveni, atès que el pressupost de 
l'Ajuntament contempla les aplicacions pressupostàries adequades per efectuar les 
despeses, que es desenvoluparan d'acord amb les bases d'execució del pressupost.

El cost pressupostat per aquestes rutes per l'Ajuntament de Granollers serà de 
38.714,13 € pel període de 01 de gener al 31 de desembre de 2019, d’acord a l’ús de 
4 usuaris/es, existint la possibilitat de poder  incorporar nous usuaris i noves 
necessitats sempre que s’ajustin a les característiques d’aquest conveni. En aquest 
cas, es realitzarà la modificació oportuna del conveni. 

Aquesta despesa anirà a càrrec de l'exercici pressupostari 2019 a l'aplicació 
pressupostària J5121.23114.22300 on es preveu crèdit suficient per atendre aquesta 
despesa.

El cap del Servei de Serveis Socials ha emès un informe favorable sobre el contingut 
del conveni i la seva signatura.

Fonaments de dret:

1. L’article 67e del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que correspon als 
municipis de més de 50.000 habitants facilitar el servei de transport adaptat a centres 
de dia o ocupacionals. 

2. El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011, descriu el servei de transport adaptat com un servei complementari de 
suport tals serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb discapacitat o 
dependència, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de 
necessitat de suport de les possibles persones usuàries. 

3. L'article 3.1 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones 
a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de 
llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la 
justícia social i del benestar de les persones. 

4. L'article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix 
mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les 
prestacions de serveis, econòmiques, tecnològiques que estableixi la Carter de serveis 
socials. 

5. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant 
LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa 
per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que 



intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials 
bàsics i en serveis socials especialitzats. 

6. La Cartera de serveis socials estableix que la prestació del servei de transport 
adaptat està subjecte a crèdits pressupostaris disponibles i estableix els servei de 
transport adaptat com a servei especialitzat. 

7. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència. 

8. El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social. 

9. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 

10. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis.

Es Proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei del públic 
de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a 
centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats a Vallès 
Oriental, Badalona i Barcelona segons els casos per l'any 2019, el text íntegre del qual 
és el següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN 
RELACIÓ AMB EL SERVEI TRANSPORT ADAPTAT PER A L’ANY 2018

R E U N I T S

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 

I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Catalina Victory Molné.

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del 



Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre. 

L’alcalde de Granollers, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
addenda al conveni, i 

M A N I F E S T E N 

I. Que des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers 
formalitzem anualment un conveni de col·laboració per a la prestació del servei públic de 
transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres 
ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona. 

II. Que l’Ajuntament de Granollers ha manifestat la voluntat que el Consell Comarcal continuï 
prestant el servei públic de transport adaptat esmentat en el punt precedent per a l’any 
2019. 

III. Que és de l’interès d’ambdues parts establir un marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de 
transport adaptat als residents d’aquest municipi en els desplaçaments a centres 
ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona. 

Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

1. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats 
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de 
les persones. 

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant 
les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de 
serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials. 

3. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar 
en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el 
procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials 
especialitzats. 

4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, en 
endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu en el punt 1.2.2.1.3 el servei de transport 
adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a 



persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de 
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries. 

5. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està 
subjecta a crèdits pressupostaris disponibles. 

6. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport 
adaptat com a servei especialitzat. 

7. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. 

8. El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

9. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

10. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

11. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa al règim jurídic dels convenis. 

D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten 
als següents, 

PACTES 

Primer. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental -en endavant, Consell Comarcal- i l’Ajuntament de Granollers -en endavant, 
l’Ajuntament- per a la prestació del servei públic de transport adaptat de les persones 
residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia 
d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona. 

Segon. Característiques del servei 

Les característiques del servei són les següents: 

a) Nombre d’usuaris que fan ús del servei: 4 persones. 

b) Dades de les rutes de les quals es fa ús: 

1. Nom de la ruta: CDIA 00A- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès. Nombre d’usuaris: 

2. Nom de la ruta: CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès. Nombre d’usuaris: 



3. Nom de la ruta: ASPACE- Poble Nou, Barcelona. Nombre d’usuaris: 1

Tercer. Règim econòmic 

1. L’Ajuntament ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat de trenta-vuit mil set-cents 
catorze euros amb tretze cèntims (38.714,13 EUR), d’acord amb el detall següent: 

a) Dinou mil tres-cents cinquanta-set euros amb set cèntims (19.357,07 EUR) en el moment 
de la formalització del conveni. 

b) Dinou mil tres-cents cinquanta-set euros amb sis cèntims (19.357,06 EUR) no més enllà 
del 15 de gener de 2020. 

L’abonament de les quantitats expressades es faran en el compte corrent ES37-0182-6035-
47-0201600964 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. 

2. El cost econòmic a càrrec de l’Ajuntament de Granollers establert en l’apartat precedent 
pot ésser modificat en els casos següents: 

a) En el cas que el servei de transport adaptat deixi de prestar-se durant la vigència d’aquest 
conveni. 

b) En el cas que el cost de les rutes que s’ha tingut en compte pel càlcul de l’import d’aquest 
conveni experimenti una modificació com a conseqüència de la contractació del servei de 
transport adaptat i assistit i del servei d’acompanyants. 

La determinació de l’import a abonar per l’Ajuntament i llur règim de liquidació es valida en 
seu de Comissió de seguiment d’aquest conveni. 

3. El Consell Comarcal ha d’iniciar l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’Ajuntament sigui deutor del Consell Comarcal per l’objecte 
d’aquest conveni. 

Quart. Vigència

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019, sens perjudici de les obligacions 
establertes en el règim econòmic. 

Cinquè. Extinció

Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 

Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

a) L’acord entre les parts. 

b) El compliment del termini establert en el conveni. 

c) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni. 

d) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària. 

e) La pèrdua de competència per qualsevol de les parts. 



Sisè. Comissió de seguiment

1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment 
de les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents:

a) Validar les propostes de modificació que proposi el Consell Comarcal o l’Ajuntament. 

b) La funció establerta en el pacte 3.2 d’aquest conveni. 

c) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni. 

d) Conèixer i promoure la solució de les diferències que puguin sorgir en relació amb la 
interpretació i el compliment d’aquest conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu 

e) Les altres que li assigni aquest conveni. 

2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents: 

a) Un representant del Consell Comarcal. 

b) Un representant de l’Ajuntament. 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens. 

Setè. Ordre jurisdiccional 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les 
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 

I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquest conveni el signen i ratifiquen 
en senyal de conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe.” 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’un import de 38.714,13 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/J5121.23114.22300, o partida equivalent del 
pressupost de despeses de Serveis Socials per a l’any 2019, corresponent al 
pagament de l’Ajuntament de Granollers en el marc del present conveni a favor del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei esmentat.

Tercer.- Efectuar un primer pagament a favor del Consell Comarca del Vallès Oriental 
de la quantitat de 19.357,07 € (50% de l'import total) en el moment de la formalització 
del conveni, i un segon pagament del 50% restant ( 19.357,07 €) no més enllà del 15 
de gener de 2020. Ambdós ingressos s'han d'efectuar al compte corrent ES37-0182-
6035-47-0201600964 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

Quart.- Facultar a l’alcalde pel desenvolupament del present Conveni, i per aprovar i 
signar els actes que suposin addendes i actes relacionats amb el mateix.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha intervencions, sí que hi ha petició i 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 

JUNTA DE PORTAVEUS

11.1

Moció que presenta el col·lectiu veïnal Assemblea Integradora de la Ronda i Sud de 
Granollers en relació a la solució dels problemes que suposa la situació actual de la Ronda 
Sud al veïnat de Granollers

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per  unanimitat.

Fets:

Moció presentada pel ciutadà Pablo José Tomé Mansilla a proposta de l'entitat veïnal 
Assemblea Integradors de la Ronda i Sud de Granollers amb els objectius d’eliminar 
l’excés de contaminació ambiental que genera el trànsit que travessa la Ronda Sud, el 
perill d'atropellament permanent que pateixen els vianants en la travessa de les vies 
Marie Curie i Ronda Sud, la segregació espacial del sector sud respecte a la resta de 
la ciutat i limitar l'accés de vehicles pesants i de mercaderies perilloses a les zones 
urbanes de la ciutat:

El 1995 Fou inaugurada una nova via que havia de permetre descongestionar el trànsit 
de la ciutat agilitzant la circulació de llevant a Ponent pel sud. Aquesta inauguració Fou 
paral·lela al creixement urbanístic del sud de ta ciutat. Aviat la nova via, ta C-352 o 
Ronda Sud quedà engolida per l'entramat urbà alhora que any rere any acollia un 
major nombre de vehicles -pesants o no- que la travessava sense intenció d'accedir a 
la ciutat, i es convertí en una anacronia per la convivència urbana: un Focus de 
contaminació ambiental preocupant i una veritable barrera per la permeabilitat social al 
sud i nord de la mateixa. I el volum de trànsit continua en creixement exponencial a dia 
d’avui.

A principis del nostre segle un moviment veïnal sensibilitzat amb la insostenibilitat de 
ta situació que s’estava produint va impulsar una moció municipal que no va adquirir el 
consens de tots els grups. Va arribar també al Parlament de Catalunya i tampoc no va 
reeixir. Alguna cosa no deurien haver Fet bé ets representants polítics de la ciutat en 
tes seves pròpies orgàniques territorials, En conseqüència en els darrers 16 anys no 
s’hi ha Fet cap actuació pal·liativa significativa amb èxit. Hom hauria d'entonar el mea 
culpa.

El teixit urbà granollerí va continuar creixent al sud de la ciutat i a dia d’avui la situació 
és molt pitjor que Fa 16 i 23 anys enrere: Més contaminació, més perillositat pels 
vianants, més segregació espacial. I estenent-se el conflicte de ta Ronda Sud al Carrer 
de Marie Curie.

Els éssers humans tendim a associar el progrés amb el pas del temps i amb millores: 
En el cas de la Ronda i Sud de Granollers tenim Involució. Alguna cosa concreta, 
digna i definitiva hem de Fer les ciutadanes, ciutadans i les i els seus representants al 
respecte.

Atès que la Ronda Sud, com a canal d'entrada d'un desmesurat trànsit de vehicles al 
sector sud de la ciutat:



1. Concentra una desproporcionada quantitat de trànsit automobilístic i de 
camions que genera índexs continus de sorolls i contaminació ambiental molt 
superiors als recomanats per l'Organització Mundial de la Salut {OMS) i que afecten 
directament la salut dels veïns que resideixen a les seves rodalies.

2. Que l’esmentada situació afecta un col·lectiu especialment sensible als alts 
índexs de contaminació ambiental: els infants i joves assistents als centres educatius 
propers (l'Escola Mestres Muntanya, l'Escola Bressol La Tortuga i l'Institut Celestí 
Bellera).

3. Actua com a veritable barrera per les comunicacions a peu fluïdes entre el barri 
de Can Bassa i la resta de la ciutat, afectant seriosament des de fa molts anys els 
potencials de desenvolupament, articulació i dinamització social i comercial de la zona.

4. És una via on existeixen pocs passos de vianants i molt allunyats entre ells. La 
conseqüència és que molts vianants, especialment joves, però també adults i persones 
de la tercera edat amb el carro de la compra la creuen ° per espais no habilitats amb 
els conseqüent perill d'atropellament.

5. És una via on la programació del sistema de semàfors prioritza 
desmesuradament el trànsit rodat sobre els transeünts.

Dificulta l’accés natural del desplaçament de vianants cap a l’Escola Mestres 
Muntanya, l’Escola Bressol La Tortuga i l'Institut Celestí Bellera, Aquest es veu 
greument alterat pel volum de circulació motoritzada que !£ Suporta l'esmentada 
Ronda Sud, la preferència dels temps dels semàfors en favor dels cotxes i per 
l’incivisme de molts conductors en relació al respecte dels passos de vianants, amb 
atropellaments tant d'infants com d'adults 3 inclosos. Aquest problema és extensiu al 
Carrer Marie Curie, de competència íntegra municipal: un gran nombre de vehicles fan 
ús d'aquest carrer i l'Esteve Terrades per fer drecera i evitar els col·lapses regulars de 
la Ronda Sud. Tot i les actuacions dissuasòries municipals que s’hi han realitzat, gran 
part d’aquests vehicles no respecta la prioritat dels vianants en els passos de zebra no 
semaforitzats (essent una via especialment sensible a la seva permeabilitat per 
escolars).

Suporta ta circulació d'una sobresaturació de vehicles i transports que ta utilitzen com 
a travessera i drecera, evitant així el pagament del peatge de l'Autopista AP-7 al seu 
pas per La Roca del Vallès, ús que no farien en cas que aquesta fos gratuïta; i amb 
l'afegit que l'autopista AP-7 és una via sobradament amortitzada per l’empresa 
concessionària. Una gran part d’aquest volum de trànsit són vehicles pesants i de 
mercaderies perilloses.

Considerant que vint-i-tres anys després de la seva inauguració la Ronda Sud és 
sobresaturada i esdevé un a? Veritable problema per l’articulació, integració natural 
dels barris de Can Bassa i Palou amb la resta de la ciutat i fer la salut del veïns. Un 
veritable cas de segregació espacial urbana.

Es proposem al Ple de L'Ajuntament de Granollers l'adopció dels següents acords:

Adquirir el compromís de demanar al Govern i l'Administració de l'Estat que realitzin 
les actuacions necessàries per la restricció de l'accés de vehicles de mercaderies 
perilloses, amb sortida o arribada a l'estació de Ferrocarril de mercaderies perilloses, a 
la Ronda Sud de Granollers i a les àrees urbanes de la ciutat, establint una xarxa o 
d’itineraris i infraestructures d’accés interurbans.



Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha anunciades, defenses de les intervencions dels 
grups. Recordem  tres minuts, al voltant de les mocions. Endavant, el senyor Navarro, 
a no ser que vulgui intervenir el senyor Moya. Té la paraula el senyor Navarro.

Senyor Navarro: Bé, abans parlant de flexibilitat, hem de dir que, amb aquesta Moció 
ha costat, doncs que, es pogués portar a Ple perquè s'abduïa que tenia termes 
semblants a una que s'havia aprovat anteriorment. 

Sí que voldria fer referència que, per nosaltres, com dèiem abans, en la política és una 
manera de fer també,  creiem que la flexibilitat i també el canvi de conjuntura fa que 
dels temes  se n'hagi de parlar; sobretot quan són temes tan importants com aquests. 
És cert que nosaltres mateixos hem plantejat resolucions a aquest respecte, també és 
cert que creiem que no s'hi ha posat prou les piles, sobretot l'equip de Govern, per 
entomar un tema que és molt greu. 

També voldria dir que crec que en aquests moments hi ha un altre actor, que són  els 
veïns i veïnes de la Ronda Sud, que han decidit mobilitzar-se per no esperar quinze 
anys com vam fer, i aquí em poso jo en primera persona que esperàvem que se'ns 
donés alguna resposta, evidentment, per part de l'administració de la Generalitat, però 
també per part de l'Ajuntament que, en el seu moment, a l'associació de veïns de Tres 
Torres, a la qual jo formava part, doncs, se li va dir que se li donaria. I, per tant, tenim 
un col·lectiu de veïns i veïnes que esperen respostes i esperen solucions. I, aquest és 
un tema que ve de molt lluny, però el tema és que és molt greu. Aleshores és molt 
greu què a Granollers tinguem una estació com aquella, que manipula productes 
químics, recordo, hi va haver un accident a l'any 2016, és molt greu que en aquests 
moments, que nosaltres sapiguem no hi hagi cap iniciativa política al voltant d'aquest 
tema. 

Els vull recordar que en aquests moments el Govern de l'estat és del mateix color que 
el Govern municipal, que aquest no es un tema de la Generalitat en el qual vostès en 
alguna ocasió s'han escodat i, que entenem doncs que, si vostès creuen que aquests 
temes de la contaminació i també doncs els riscos són tan importants, doncs ja hi 
haurien d'haver fet la visita, potser ens sorprenen i ens diuen que ja ho han fet. 

Una visita per recordar que a Granollers tenim un problema molt greu i que sobretot el 
patim els veïns i les veïnes de la Ronda Sud, perquè és allà on passen aquests 
vehicles com hem demostrat. Els veïns i veïnes quan fem el tall mostrem moltes 
imatges a les xarxes socials on es veuen aquests camions. Clar, cal anar allà i cal 
veure-ho, aleshores parlem d'un tema puntual, parlem d'un tema doncs que ha 
mobilitzat el grup de veïns i veïnes i que pensem seguir-ho fent, malgrat els 
impediments i la manca de flexibilitat que ens estan demostrant i, per tant, creiem que 
era molt important generar un debat en aquest entorn. 

Torno, a no ser que disposem d'una sorpresa, crec que el tema es quedarà com 
estava, que és esperant a una operació urbanística que vostès van proposar l'any 
2018 i que està, doncs, com estava, però clar torno, el risc i la seguretat de les 
persones i dels veïns i les veïnes de la Ronda Sud es mereixen alguna altra cosa. Per 
tant, malgrat aquesta declaració que estem fent avui, sí que els hi voldria fer un prec, 
senyor alcalde, li faig a vostè expressament com a màxim representant de la 
ciutadania, per tal que aquest, en els pocs mesos que ens queda de la legislatura, no 



sigui un tema que portin en el Govern de Madrid i esperem que hi hagi una resposta, 
que entenc que donarà el ministerio, no sé si a temps o no. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans. Endavant.

Senyor Meseguer: Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. 
Bé, només remarcar de que, bueno ja s'ha tractat aquesta Moció a la Junta de 
Portaveus. La Cup sembla ser que, sembla que diu, o van dir, bueno hem tingut que 
insistir. És una Moció presentada que considerem i l'equip de Ciutadans està totalment 
d'acord amb aquesta Moció, però a nosaltres ens consta  des  que ja des del 2017 
aquesta Moció es va aprovar amb un punt pràcticament exacte el que n'hi ha i també 
aclarir que aquesta moció està presentada pel senyor Pablo José Tomé Mansilla, no 
per la Cup. 

La Cup se l'ha intentat fer seva, però nosaltres creiem que és una Moció que n'hi ha 
una unanimitat total. Tant, per part de l'equip de Govern, com per tots els partits hi 
creiem que, tornar a votar i tornar a parlar d'aquesta Moció no toca, perquè és repetint-
se amb una cosa que ja s'havia parlar i el que hem de fer, lògicament, és treballar tots 
junts i crec que és la voluntat de tots que estem aquí perquè avanci i s'aconsegueixi el 
fil i, al cap, el que demana aquesta associació i el que volem tots. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra? ¿Sí? Endavant senyor Mur.

Senyor Mur: Gràcies alcalde. Bé, en tot cas una mica amb la línia dels meus 
companys que han parlat abans. És evident que la Ronda Sud, nosaltres entenem que 
està mal plantejada des del seu origen, però aquí no hi podem fer res, no? L'obra és 
massa gran com per diguem-ne ara replantejar-la. 

En tot cas, entenem que pot provocar una situació conflictiva. El que hem de fer és 
treballar conjuntament les associacions de veïns, veïns en general i formacions 
polítiques i em sembla que aquí nosaltres, en tot cas, hem observat a vegades unes 
certes desconfiances i, per tant, voldríem demanar que es trenquessin aquestes 
desconfiances i que ens assentéssim tots amb una taula i parlessin d'aquest tema. 

Nosaltres, a curt termini perquè creiem que la solució de la Ronda Sud, creiem que a 
curt termini i a llarg termini. 

A curt termini i, ho vam dir-ho, em sembla la vegada que vam parlar d'aquesta Moció, 
crec que no va ser el dos mil disset, crec que va ser dos mil divuit, no?, finals del dos 
mil divuit, ja vam comentar que hi havia una sèrie d'opcions que nosaltres veiem més 
viables, en tot cas, més fàcils de dur a terme, com era doncs la continuïtat del carrer 
Esteve Terrades fins enllaçar-ho amb els laterals  de l'AP-7, com era instar a la 
Generalitat la construcció dels laterals de l'AP-7, la Generalitat o l'Estat, ja no sé, ja 
m'he perdut qui té les competències reals d’això; en tot cas, construir aquests laterals 
de l'AP-7 i la seva connexió interpolar, això sí que clarament faria que els cotxes amb 
matèries perilloses no circulessin pel mig de la ronda sud. 

Evidentment i vam dir-ho ja l'altra vegada, ho tornem a dir aquesta, entenem que és 
molt important fer pressió; creiem que aquí és on ens hi hem de posar tots a la 
suspensió dels peatges de l'AP-7, a la supressió, per tant, dels peatges de l'AP-7, el 
qual també faria doncs, que una serie de vehicles que vol estalviar-se aquest peatge, 



que ja no farien aquest recorregut, potser de forma paral·lela, això no va directament 
relacionat amb la Ronda Sud, però, sí que el desdoblament de la R-3 que implicaria 
que segurament determinades mercaderies es podrien dur en ferrocarril i no en camió, 
ajudaria a descongestionar aquest tram i d'aquí estudiar, a més a més, i això és a 
nivell de tall i a nivell de ciutat, doncs quines accions cal fer doncs a l'avinguda Marie 
Curie, perquè evitem el tràfic de vehicles per allà. 

Nosaltres entenem que això ho hem de fer-ho junts,  hem discutir-ho junts, aquestes 
són les mesures que nosaltres entenem que podem fer força i que podem aconseguir i 
a curt termini és el que plantegem doncs que tots els grups municipals hi lluitem per 
aconseguir-les. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de PDeCat? Senyor Sastre, endavant.

Senyor Sastre: Molt, molt breument. Bé, en tot cas, tenim una Moció sobre la taula que 
ha estat aprovada, doncs, per unanimitat i que al nostre entendre, i així ho hem fet 
constar també a la Junta de Portaveus, especialment la part dispositiva, perquè, 
evidentment la part expositiva on s'expliquen els motius, aquí pot divergir o es pot 
explicar de moltes maneres, però, en tot cas, la part que compromet políticament a 
aquest Ple es va aprovar al punt que demana, doncs, restringir l'accés d'aquests 
vehicles amb mercaderies perilloses. Un punt que deia exactament, no sé si amb les 
mateixes paraules, això es va aprovar en una Moció, si no vaig errat, al mes de juny o 
al mes de maig, en tot cas, ressaltar i abans feim referència a una cosa que és el 
consens. En aquest Ajuntament hi ha un consens, sí que és veritat que no tant, o no 
total com en el cas del Pla estratègic d'acció social, però, sí bastant ampli, 
suficientment ampli com per garantir que aquest consens es pot traslladar de forma 
exitosa en l'acció del Govern de la Generalitat respecte una sèrie de mesures que 
sobretot a nosaltres entenem que al final es concreten en pacificar la Ronda Sud i 
treure-hi els vehicles de pas. Es a dir, aquests vehicles que passen per la Ronda Sud, 
però que ni vénen i van a Granollers i, per tant, hi ha tota una sèrie mesures que 
conflueixen amb una línia que va cap aquí. 

Sí és cert una cosa i el senyor Navarro ho deia, que això és una cosa que ve de lluny i, 
per tant, com que és una cosa que ve de lluny, ara doncs els tempos són molt difícils 
de gestionar perquè ara diguéssim que, quan els veïns n'estan tips, n'estan farts, que 
és quan els veïns a comencen, doncs, a manifestar-se, és quan es comencen a posar 
solucions polítiques sobre la taula i, per tant, aquí genera, doncs, un conflicte que és 
que aquestes solucions polítiques s'han de materialitzar, ja no concretar, materialitzar i 
aquesta materialització no és immediata, i per tant diguéssim que com que hem 
començat tard a materialitzar les solucions, doncs la sensació d’inacció hi és perquè el 
problema ve de llarg. 

En tot cas, el nostre entendre el consens polític hi es, s'ha posat sobre la taula de la 
Generalitat i sobre la taula de l'Ajuntament una sèrie d'accions que, pel que nosaltres 
anem veient, doncs, sí que és veritat a un ritme molt més lent que el que nosaltres 
voldríem, es van concretant paulatinament i, només poder dir que estarem amatents, 
que estarem ocupats en què això es vagi concretant i que, per tant, es pugui satisfer 
aquests acords polítics que hem adquirit. 

Alcalde: Endavant senyor Terrades.



Senyor Terrades: Gràcies. El nostre grup municipal també ha donat suport en aquesta 
Moció. És una Moció més breu, però similar a la que és va, jo diria que pràcticament 
igual a un dels punts que es va aprovar a la Moció, que aquest Ple ja va acordar el 29 
de maig del 2018. 

En tot cas, només recordar que aquesta és una via competència de la Generalitat, que 
l'Ajuntament no pot fer restriccions de trànsit, que les ha de fer doncs qui té la 
competència, en aquest cas el servei català de trànsit. 

L'alcalde s'ha adreçat al director del Servei català de trànsit, al senyor Juli Gendrau, 
comunicar-li aquell acord i que sigui el Servei el que dicti les mesures que cregui 
convenient. 

Nosaltres també en aquella Moció i les converses que s'han tingut amb el Conseller de 
territori que, en aquest cas, algunes  possibles solucions s'han donat per on podrien 
circular aquest tràfic, aquest transit de mercaderies pesades i perilloses. 

S'han fet alguns comentaris que en paral·lel a aquesta, en el punt exacte d'aquesta 
Moció, que feia referència, que una solució podrien ser els laterals de l'AP-7. Nosaltres 
en aquests moments ja no els veiem aquests laterals, tot i que, hi ha reserves 
urbanístiques fetes, perquè en el moment en que s'aixequin els peatges de l'AP-7 a 
l'any 2021 creiem que la mobilitat serà un altre, i els comportaments de mobilitat seran 
uns altres. 

Crec que hauríem d'insistir al Govern de la Generalitat perquè també en parli amb el 
Govern d'Espanya, perquè igual que en altres  trams de les autopistes s'ha obligat als 
camions a passar per les vies d'alta capacitat,  pels peatges,  fent bonificacions en 
aquests vehicles, doncs podria ser una mesura a estudiar. I pel que fa referència a 
l'estació de mercaderies i, tant que l'alcalde a fet visites al Ministeri de Foment! tant en 
l'etapa del Govern del partit Popular, en l'etapa recent del Govern del Partit socialista 
obrer espanyol. 

Jo crec que malgrat que a vegades el conflicte no deixa veure els treballs que s'estan 
fent, hi ha un acostament entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern 
d'Espanya respecte aquesta estació de mercaderies, perquè tot i sent, cert que 
logísticament la competència és del Ministeri de Foment, també és igual de cert que a 
nivell territorial qui té competències és el Govern de la Generalitat de Catalunya; estic 
parlant evidentment de l'estació, de la nova estació intermodal de mercaderies de la 
llagosta que hi havien alguns conflictes competencials, territorials i d'inversions, jo 
creia que avenç, fins on nosaltres coneixem i sabem, s'estan produint i això té, perquè 
les mercaderies en cert sentit, amb el debat del corredor del Mediterrani, que han de 
circular pel corredor d'ample europeu i, per tant, les vies que passen pel centre de 
Granollers no són d'ample europeu, son d'ample ibèric i la via es l'actual del tren d'alta 
velocitat. I això quina traducció té? doncs té una traducció en els pressupostos 
generals de l'estat de l'any 2019, que si algú els ha mirat amb deteniment, hi han 
partides per produir aquesta avenç en la solució de l'estació intermodal de la Llagosta. 

Jo com que encara sóc optimista i encara confio en que aquests pressupostos seran 
aprovats, doncs crec que ens permetrà avançar en la línia correcta de que l'estació de 



mercaderies de Granollers en un temps raonable es pugui desmantellar perquè vagi 
ubicada allà on ha d'anar ubicada.

Alcalde: Bé, en tot cas,  com que el senyor Navarro ha utilitzat el prec en la meva 
persona fora de moment, vaja cap problema. 

Només dir, que hi ha una carta al Ministeri de Foment de l'any 2010 signada per, 
llavors, el senyor Víctor Morlán, en què expressa la voluntat del Govern de l'Estat de 
desubicar-se de l'estació de mercaderies de Granollers, pels motius que abans ha 
explicat el senyor Terrades. Per tant, evidentment, aquesta carta del senyor Morlán no 
apareix per art de màgia, sinó que apareix fruit d'unes gestions que van continuar amb 
el canvi de Govern, amb el Govern d'Aznar, amb el Govern de Rajoy, perdó, però és 
que la presència de l'Aznar és tant ampla en el Govern Rajoy, i que vam viure diferents 
moments amb diferents ministres i amb diferents, especialment, diferent responsables 
d'ADIF, que han tingut doncs d'alguna manera actituds diferents i no m'estendré, però, 
efectivament, hem fet alguns viatges a Madrid, doncs, reivindicant l'aixecament de 
l'estació de mercaderies per molts motius que ara no m'estendré perquè no és el cas. 
Però en tot cas, ratificar el que diu el senyor Terrades, no és un tema només del 
Govern de l'Estat, perquè el que cal aquí també és que el Govern de la Generalitat 
adopti acords en temes de planejament que li competen, són competència seva. 

Posar a la mateixa taula Estat i Generalitat no és l'assignatura més fàcil del món, però 
en tot cas, aquest exercici s'està fent, s'està fent persistència que és l'única qüestió 
que és necessària en matèria ferroviària i des d'aquest punt de vista. També indicar-li 
que el dia 31 jo em veig amb el conseller per repassar una sèrie de temes vinculats 
bàsicament a la C-17 i a la Ronda Sud, amb el qual haig de fer la reclamació precisa 
d'alguns treballs que la Generalitat havia d'entregar i encara no ha entregat, per tant, 
això serà demà passat tot just i, en tot cas, també indicar que pel que fa al contingut 
d’aquesta Moció, com ha senyalat el senyor Terrades, jo em vaig adreçar al 12 de 
desembre al 2018 al conseller, perdó, al senyor Juli Gendrau, director del Servei català 
de trànsit, precisant quin és el criteri dels nostres serveis tècnics i també els nostres 
regidors competents en el tema, el senyor Camps i el senyor Segovia, quin és el 
recorregut que creïn que haurien de fer els camions, però en tot cas la competència de 
trànsit encara no la tenim nosaltres, potser algun dia estarà tan descentralitzat que 
podrem fer-ho, no? El senyor Gendrau no ha contestat encara, insistirem. 

Molt bé. Passem a la següent?

11.2
Moció que presenta el grup municipal de ciutadans (C’s) a l'Ajuntament de 
Granollers de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la 
democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre 2017.

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada amb el sentit del  vot 
favorable del Grup Municipal de C’S; els vots en contra dels grups municipals PSC-CP, 
PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG-AM i de la CpG-CUP-PA; i l’abstenció del Grup 
Municipal del PP.



Exposició de motius:

El 30 d’octubre de 2017 el Fiscal General de l’Estat va interposar una querella contra 
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras, la resta 
del Govern, diversos membres de la Mesa del Parlament com l’expresidenta Carme Forcadell i 
altres dirigents independentistes, que a mb les seves decisions i actes durant els últims anys 
van propiciar una crisi institucional sense precedents a Espanya que va culminar amb una 
declaració unilateral d’independència de Catalunya, sense cap tipus d’efectivitat i realitzada 
amb un total menyspreu a la nostra Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el 
principi de sobirania nacional. Aquestes decisions i actes van comportar per a aquestes 
persones el processament per delictes d’especial gravetat com la rebel·lió, la malversació de 
diners públics o la desobediència.

Les declaracions de dirigents polítics, alguns amb grans responsabilitats públiques, 
manifestant-se favorables a atenuar les mesures cautelars de caràcter personal adoptades pel 
jutge instructor de la causa o fins í tot favorables a la concessió de futurs indults en el cas de 
que es dicti una sentència condemnatòria contra els processats comprometen greument el 
principi d’independència del Poder Judicial a l’advertir d’una possible no execució de les 
sentències en funció de les estratègies polítiques més favorables a alguns interessos 
partidistes.

Cal recordar que aquestes persones no han mostrat cap tipus de penediment pels fets pels 
quals se is acusa ni que tampoc tinguin cap intenció de fer-ho en el futur en el cas de ser 
condemnats, assegurant que no pensen assumir cap responsabilitat ni culpabilitat i que ho 
tornarien a fer, per tant, deixant sense sentit la possibilitat de suprimir o retallar les penes que 
dictin els tribunals competents.

Tots els ciutadans i ciutadanes, lògicament, poden sentir-se discriminats i desemparats davant 
d’aquesta situació, fent evident que determinats dirigents polítics que han mostrat un 
manifest menyspreu per la llei, la democràcia i la convivència es vegin lliures de tota 
responsabilitat, iniciant la ruptura efectiva del principi d’igualtat davant la llei.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de 
Granollers proposa l’adopció dels següents 

Acords:
• Manifestar que la utilització de l’indult per motius de conveniència política 

comporta un privilegi injustificat, tant per aquests polítics que ho sol·liciten com 
per a aquells que els concedeixen.

• Considerar el principi d’igualtat davant la llei, com a regla bàsica de l’Estat 
social i democràtic de Dret consagrat en la nostra Constitució, que exigeix 
eliminar qualsevol indici d’impunitat en el comportament dels responsables 
polítics, els quals han estat responsables del cop contra la nostra democràcia, 
amb un manifest menyspreu a la nostra Constitució Espanyola, l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i el principi de sobirania nacional.



• Rebutjar la concessió de l’indult o de qualsevol altre mesura que suposi un 
privilegi a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia per 
part dels independentistes durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en 
el cas de produir-se una sentència condemnatòria.

• Traslladar aquest acord al President del Govern d’Espanya, als membres del 
Govern d’Espanya, al President i la mesa del Congrés dels Diputats i als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha també la sol·licitud de defensar la posició de cada 
grup. No sé si el Partit Popular vol parlar? No? ¿La Cup? crec que la senyora Oliver 
m'ha dit, a més que seria molt breu. M'ho ha dit, eh.

Senyora Oliver: I li confirmo. 

Ja intuíem que els senyors de Ciutadans podien tenir algunes virtuts i, de fet això no 
ho poso en dubte, però sí que és veritat que ignoràvem del tot que tinguessin el do de 
la profecia, és a dir, semblen com una mixtura d'una encarnació, d'una certa 
encarnació entre l'Aramis Fuster i el Sandro Rey. I per què diem això? Doncs perquè 
jutjar, precisament, de la Moció que avui se'ns presenten parteixen d'una clara 
condemna de l'estat espanyol als nostres presos i preses polítiques, és a dir, que 
Ciutadans, efectivament, ja els ha condemnat. 

I,  és que, a més a més, raó no els  falta de pensar-ho, els senyors de Ciutadans, 
perquè constatem dia sí i dia també la manca de separació de poders i tan greu com 
això, la vulneració sistemàtica de la presumpció d'innocència quan en defensa de drets 
socials i nacionals es tracta, i tant senyors de ciutadans, tenim una injustícia espanyola 
rància filo franquista, masclista i que es posa on, ni de bon tros som tots i totes iguals 
davant de la llei. 

Mirin, en això els hi dono la raó, ¿i saben per què? Doncs, mira, ja que posen el tema 
de l'indult damunt de la taula, anem a parlar sobre això. Sabien vostès senyors de 
Ciutadans que l'Estat Espanyol des del 1996 s'han concedit més de deu mil indults? 
Més de deu mil indults, sí senyors, s'han indultat Mossos d'esquadra acusats de 
tortures, guàrdies civils acusats d'agressions sexuals, alts càrrecs acusats de segrest, 
magistrat acusats de prevaricació, empresaris acusats de corrupció urbanística, s'ha 
indultat a banquers, a ministres d'interior i secretaris d'estat i, fins i tot, s'ha indultat a 
colpistes que van participar el 23F. 

I, davant de tots aquests indults ignominiosos perpetrats tant del PP, com pel PSOE. 
Què han dit vostès senyors de Ciutadans? Quan s'han alçat per denunciar-los? 
Quan?Mai i, saben per què? perquè cap d'aquests indults els ha fet nosa. 

Senyors de Ciutadans, perquè quedi ben clar, nosaltres no volem cap indult, ni ara ni 
mai, i saben per què no? perquè l'indult com diu molt bé el magistrat Martín Pallín, és 
un residu de l'absolutisme incompatible amb qualsevol democràcia. Què demanem 
nosaltres? justícia, justícia i justícia. I, justícia en majúscula i la posada en llibertat 



immediata dels nostres presos i de les nostres preses polítiques, ni més ni menys. 
Gràcies.

Alcalde: Ha clavat als tres minuts. Per part de Ciutadans, el senyor Meseguer té la 
paraula. 

Senyor Meseguer: Gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres ens remetem a la Moció que 
hem presentat, entenem que a algú no li pugui agradar el compliment de la llei, 
nosaltres no som jutges, no hem de jutjar a ningú, això la feina és dels jutges. També, 
senyora Maria Oliver, nosaltres no hem concedit cap indult, no estàvem al Govern 
quan vostè parlava d'aquests indults. Simplement, de fet ni existia. 

Simplement dir això, que la llei és igual per a tothom i em sap molt greu que no us 
agradi complir la llei, però a nosaltres sí. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra?

Senyor Mur: Gràcies alcalde. 

Permeteu-me primer fer un incís i ara potser el poso en un compromís, eh. Però vull 
agrair al senyor José Moya que representa aquí al PP, que s'hagi abstingut en aquesta 
Moció, ha estat per nosaltres molt important aquesta abstenció. Ha demostrat en tot 
cas, el que hauria de ser la dreta espanyola, una dreta democràtica, una dreta que 
accepta la realitat. Per tant francament des del nostre grup li volem agrair que s'hagi 
abstingut en aquesta Moció. 

És curiós que el grup municipal de Ciudadanos, el que es queixa del monotema, ara 
que feia temps que no em parlàvem, ells treguin el tema, no? Treguin el tema d'una 
Moció que sota el paraigües d'una barbaritat jurídica amaga una nova mostra 
d'autoritarisme. 

Ens sembla que vostès, a més a més, i això ja ho ha dit la companya la Maria Oliver, 
ja donen per fet la condemna dels nostres presos i preses i, per tant, ja el que els hi 
preocupa és que no siguin indultats. Això és horrorós perquè, en tot cas, en un estat 
democràtic ara tots el que hauríem d'estar pensant és, quines seran les proves que 
s'acceptaran? quines són els testimonis que s'acceptaran? però no que ja això es 
dóna per fet i, que per tant, el que hem d'evitar és un indult, no? 

Abans en la Junta de Portaveus els hi hem demanat que la retiressin i el company Àlex 
Sastre ha dit això, crisparan una mica més les relacions dels grups municipals. 

Miri, jo ho tenia escrit aquí, eh. Entenem que això només serveix per augmentar la 
crispació dels grups municipals. Nosaltres desitgem que algun dia o altre vostès siguin 
capaços de veure el que demana la ciutadania i no d'anar escoltant els murmuris de 
d'ultradreta; perquè la ciutadania són més que els de l’ ultradreta. 



A més a més vostès representen la contradicció permanent diria jo, doncs, no van 
trigar ni dos segons a donar suport a una persona que es va proclamar autor president 
d'un país i sense escrúpols el van recolzar. 

Em sembla que, a més a més, aquesta decisió d'aquesta persona va comportar uns 
quants morts pel carrer, entre gent civil que es va enfrontar entre ells, i en canvi, no 
poden suportar que un col·lectiu de dos milions de persones que estiguin disposades a 
fer un referèndum per decidir el seu futur. 

Li confesso que el senyor Maduro, nosaltres no som «followers» del senyor Maduro, ja 
li dic ara, simplement constato un fet. I si volem parlem d'impunitat i també la 
companya Maria Oliver en feia uns quants exemples.

La impunitat per exemple d'un Govern espanyol que va ordenar a la seva policia que 
atonyinés a tot un poble deixant més de mil ferits. Qui s'ha responsabilitat d'aquests 
fets? qui s'ha responsabilitat de que la policia practiqui detencions suposadament 
tècniques sense cap ordre judicial de fa uns dies a Girona? l’ única impunitat és la d'un 
estat totalment injust i repressiu. 

I mirin, una cosa que podríem estar d'acord, nosaltres tampoc volem l'indult, nosaltres 
el que volem és l'absolució, l'absolució dels nostres líders polítics i socials, bones 
persones, treballadores, honrades, que no han fet res més que servir el seu país i 
situar-se al costat de la voluntat del poble i que mai haurien d'haver entrat a la presó. 

Defensar la democràcia no és cap delicte, ho repetirem una i mil vegades més i, 
sobretot, ho repetirem aquests mesos en les dades a judici. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de PDeCat el senyor Sastre té la paraula, endavant. 

Senyor Sastre: Sí, moltes gràcies, alcalde. 
En tot cas, ho ha dit el senyor Mur, jo a la Junta de Portaveus he demanat al portaveu 
de Ciutadans, al senyor Enric Meseguer, que retiressin aquesta Moció, que no es 
portés a votació i ho he fet apel·lant, no al sentiment independentista, no  l'1 d'octubre, 
ho he fet apel·lant a una cosa molt senzilla que és que això és un Ajuntament, que és 
que això és un consistori on avui per exemple hem aprovat un Pla estratègic d'acció 
social, on haurem de fer moltes coses a aquells representants de la ciutadania en 
aquest consistori, d'aquí al maig i del maig, en endavant i, per tant, aquesta Moció va 
en la línia, ho ha dit el senyor Mur, de crispar, de tensionar l'ambient polític de la ciutat. 
Quant a nosaltres tenim molt clar que, malgrat el moment que ha viscut el país, aquí 
s'ha seguit fent feina, a des de l'àmbit local, malgrat que haguessin posicions molt 
confrontades. S'ha decidit que no, s'ha decidit que es presentava una Moció que fa tot 
això que dic, perquè és una Moció que és una Moció cruel, és una Moció inhumana i 
és una Moció piròmana; són vostès senyors de Ciutadans uns piròmans de l'ambient 
polític, uns piròmans i ho dic amb totes les lletres, perquè el que vostès estan fent aquí 
és alimentar i ho fan aquí ara a l'Ajuntament, o el senyor Moya del partit Popular que té 
un president, president de partit, que ha decidit llançar-se al monte amb d'ultradreta, té 
mil vegades més seny i és capaç de veure quant una Moció no se li pot donar suport 
precisament i jo entenc que per tots aquests motius que jo li estic dient. És una Moció, 



clar jo estic disposat a treballar amb tothom malgrat que no siguin independentistes, 
home faltaria més, ho he dit en aquest Ple més d'una vegada, aquí el que produeix 
aquesta suposada fractura, crispació ambiental que es viu a Catalunya, no és el 
plantejament de l'independentisme, fa molts dies que independentistes a Catalunya, fa 
molts, molts anys que els independentistes a Catalunya, aquí el germen de la crispació 
es produeix en el moment en què hi ha gent que es congratula de l'empresonament de 
líders polítics que el que han fet és simplement voler contraposar amb urnes posicions 
diferenciades que hi ha en aquest país. 

Clar, que a mi se'm presenti una Moció, o que en aquest grup se li presenti o en 
aquest Ajuntament se li presenti una Moció que, el que és demana és abans de 
començar el judici, ja parlarem abastament del judici perquè temps hi haurà de 
posicionar-nos en els mesos que vénen, abans de començar el judici ja demanen i, 
sobretot, que aquest gent passin si són condemnats, el màxim de temps possible a la 
presó. Vostès estan tot el dia interpel·lant la seva lider, la senyora Inés Arrimadas, a la 
convivència, però escoltin, escoltin els que hi estic parlant, escoltin la reflexió que li 
faig perquè són bastant, bastant essencials i jo crec que per poder tirar endavant el 
què el que estem fent

Alcalde: Perdó, perdó, el Ple el modero jo. Si em permet, ho dic perquè comentaris a 
orelles fem tots en molts moments i, per tant, també els hem de respectar. Endavant.

Senyor Sastre: Doncs això, la seva lider que es passa el dia interpel·lant a la 
convivència entre els catalans, a vostès el hi sembla que demanar que els 
representants polítics de com a mínim dos coma tres milions de persones aquest país 
es facin com més anys possible a la presó ¿és alimentar la convivència? Vostès els hi 
sembla que això és alimentar la solució política del conflicte que viu Catalunya? 
Honestament facint-se aquesta pregunta, honestament, perquè a mi em dóna la 
sensació que, vaja, molt en la línia de calmar l'ambient i d’afavorir la convivència de 
tots plegats, doncs, home, que el vicepresident Junqueras, que el Jordi Turull, que el 
Josep Rull, que el Jordi Cuixart, que el Jordi Sánchez, que el Raül Romeva, que el 
Quim Forn es passin els màxims d’anys possibles a la presó, home, contribuir a 
serenar l'ambient, no contribueix massa i, per últim, no sabia que, m'he deixat a algú? 

Diverses persones: Les dones.

Senyor Sastre: Tota la raó. La Dolors Bassa i la Carme Forcadell, tota la raó, després 
ens diuen i moltes vegades amb raó que ens oblidem de les dones. 

I, Per últim, no sabia una cosa d'aquesta Moció de Ciutadans, que aquesta Moció m'ha 
clarificat. Considerar punt dos, el principi d'igualtat davant la llei. No sabia que 
Ciutadans era contrari a l'existència de la monarquia espanyola.

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, té la paraula el senyor Terrades, si en vol fer ús, 
¿sí? 

Senyor Terrades: Sí, ja sabem que últimament les Mocions d'aquestes 
característiques, el nostre grup municipal ha decidit de no fer intervencions, però, 
aquesta vegada li he demanat a l'alcalde poder fer una intervenció breu, però una 
intervenció. 



Vostès saben que jo no sóc independentista, les Mocions que s'han debatut en aquí 
ho he explicat, que fins i tot, he defensat les posicions del meu grup com fa uns mesos 
enrere, un cartellet d'aquests anava adreçat a la meva persona i evidentment no tinc 
cap problema a defensar les nostres posicions. Nosaltres tampoc, i ho hem manifestat, 
estem d'acord amb la presó preventiva, que en aquests moments alguns dirigents del 
país que havien tingut responsabilitats de Govern doncs estan patint. 

El partit de Ciutadans va ser el primer partit a les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya, van treure més vots que la resta, tenen més diputades i més diputats que la 
resta i, per tant, aquest cabal de confiança que tenen vostès, des de la meva modesta 
opinió, la podien haver fet servir per allò, per quelcom es més positiu de que jo crec 
que s'ha fet servir, que és avançar algunes propostes que ens permetessin amb la 
visió diferent que hi ha a la societat catalana i a les forces polítiques catalanes, que 
ens permetéssiu obrir una  perspectiva de sortida en aquest ensucat en el que estem 
ficats, en aquest conflicte polític en el que estem fixats. En una societat que està, hi ha 
moments de crispació, de tensió, però que en tot cas, està dividida pràcticament per 
meitats, els que veuen una sortida, els que en veuen una altra. El país no avança i la 
ciutat no avança amb aquesta fractura, amb  aquesta divisió que observem, i la seva 
responsabilitat com a principal partit de l'oposició, com a partit que té més diputades, 
més diputats i que té més vots era fer algun tipus de propostes. Què ha fet al llarg 
d'aquest any? Doncs seguir escalfant l'ambient, seguir vivint del conflicte, no assentar-
se a aquesta taula de diàleg, vostès i altres agrupacions polítiques, eh. Tant les que no 
estan d'acord amb la independència, com alguns que també voldrien forçar ja la 
independència, aquesta taula de diàleg que hi ha perquè d'aquí no en sortirem sense 
parlar, sense intentar buscar punts d'acord que ens permetin avançar. 

I vostès que reclamen tant, jo confio, ara hi haurà un judici, confio en la imparcialitat 
del Tribunal Suprem, veurem què és el que passa. 

Ara, avançar-se el que acabi dictaminant el Tribunal Suprem, jo crec que és avançar-
se molt, eh. Dit d'una altra manera, vostès que et tot el dia es posen la paraula 
Constitució a la boca i a la defensa de la Constitució, que jo també la defenso, home, 
se la podria mirar una mica i veurien que els indults es una competència, i no he dit 
que s'hagi de produir, però que és una competència que li correspon al Govern 
d'Espanya, per tant, nosaltres no podem estar d'acord amb el fons per què no busca 
cap via de sortida, sinó més aviat seguir insistint en el conflicte perquè vostès han 
viscut perfectament del conflicte i han crescut gràcies al conflicte, i no estem en allò 
tampoc d'acord amb el punts que ens proposen en aquí, perquè ja s'està avançant una 
eventualitat que ja veurem com s'acaba produint.

Alcalde: Moltes gràcies. Anem a la tercera i darrera moció, endavant.

10.3
Moció que presenten Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam 
Intermón,  per a la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició 
saudita que intervé al conflicte del Iemen.



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, de la CpG-CUP-PA i del PP i l’abstenció del Grup Municipal de C’s.

Exposició de motius

Des de març del 2015 fins al de juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada 
per l’Aràbia Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 18.000 
bombardejos amb armes subministrades per diversos països, i ha comès desenes de 
presumptes crims de guerra duent a terme atacs deliberats i indiscriminats contra 
objectius civils, com ara: escoles, hospitals, mesquites, fàbriques, mercats, noces i 
funerals. 

A l'informe d'agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l'ONU recomana a la 
comunitat internacional «abstenir-se de subministrar armes que podrien ser utilitzades 
a la guerra del Iemen» ja totes les parts en el conflicte armat del Iemen han comès 
amb impunitat violacions greus del dret internacional.

El cost humà del conflicte del Iemen, en els més de tres anys i mig que dura,  ha estat 
qualificat per l'ONU des de març de 2017 com la catàstrofe humanitària més gran de 
l’actualitat. Segons Nacions Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte del Iemen 
havien mort almenys 6.000 civils, més de 50.000 han resultat ferits i hi ha tres milions 
de persones desplaçades internes. D'una població de 29,3 milions de persones, més 
de 22 milions necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves necessitats bàsiques, 
11 milions en una situació d'extrema necessitat. Una crisi exacerbada pel bloqueig 
marítim imposat per part de la coalició saudita, que constitueix una greu infracció del 
dret internacional humanitari.

Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser còmplice de la comissió de crims de dret 
internacional, l’Estat espanyol va exportar armes a l’Aràbia Saudita per valor de 932 
milions d’euros i va autoritzar l’exportació d'armes per valor de 1.235 milions d’euros. 
És necessari que Espanya adopti mesures significatives per sumar-se a la creixent 
llista de països que apliquen ja des de fa mesos mesures restrictives i no autoritzen ni 
exporten armes que es puguin utilitzar en el conflicte del Iemen.

Acords

El Plenari de l’Ajuntament de Granollers acorda: 

1. Instar el Govern espanyol a suspendre la transferència d'armes i denegar les 
autoritzacions d’exportacions d'armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser 
utilitzades en el conflicte del Iemen, almenys mentre es tingui informació de 
fonts fiables o mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es puguin 
utilitzar per cometre o facilitar la comissió de violacions greus del dret 
internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari.



2. Transmetre aquest acord a la Presidència i Vicepresidència del Govern 
espanyol, així com als Ministeris d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, 
Indústria, Comerç i Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a més de la Secretària 
d'Estat de Comerç que presideix la Junta Interministerial que regula el comerç 
d'armes espanyol.

Alcalde: Gràcies, en aquest punt no hi ha anunciades intervencions.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Alcalde: Passaríem a l'apartat de precs preguntes i interpel·lacions. Per part del Partit 
Popular, ¿Alguna pregunta? Per part de la Cup, ¿sí? Endavant senyora Oliver té la 
paraula.

Senyora Oliver: Gràcies. Ens preocupa i molt i moltíssim qualsevol ingerència 
colonialista, imperialista que es doni a qualsevol racó del món, insisteixo, qualsevol 
racó del món. 

En aquests dies el focus està posat sobre Veneçuela, de fet, el company Mur hi ha 
posat esment, precisament a Veneçuela on Estats Units i altres còmplices han intentat, 
doncs com bé deia, en Pep Mur, perpetrar un cop d'estat. 

Valoracions a banda que, de fet, en podríem parlar un dia bastament, valoracions a 
banda de la situació econòmica que viu Veneçuela, entre d'altres per un bloqueig 
perpetrat per un imperi anomenat Estats Units. Valoracions, a banda d'una recent 
elecció a les quals va guanyar per majoria Maduro i que cap organisme internacional, 
ni, fins i tot, cap partit polític de l'oposició hi va posar cap ombra de dubte; el president 
del Govern espanyol amb un excés, si se'm permet, de testosterona  i de prepotència 
política, ell que no és capaç de posar les urnes a Catalunya amb forma de referèndum 
té la santa indecència d'amenaçar un Govern legítim. 

La meva pregunta senyor alcalde és, què en pensa l'alcalde de Granollers, que sovint 
ha discrepat, efectivament,  com molt bé a vegades a discrepat respecte de les 
directrius, que marca el «partido i el presidente», quines són les valoracions que fa 
respecte al seu cap de gabinet? comparteix l'amenaça? m'agradaria que m'ho digués 
de veritat amb el cos, amb el cos i amb el cor. Comparteix l'amenaça sobre el Govern 
legítim de Maduro? Gràcies.

Alcalde: Miri, aquesta és una teulada en el que discutim, debatim, no les opinions dels 
regidors i les regidores sobre política Nacional internacional, sinó sobre Granollers. 

A mi, en aquests moments, la meva atenció sobre Veneçuela està fixada amb els 
veneçolans que tenim a Granollers. Sé que han vingut  aquí fruit de l'exili en alguns 
casos; gent que han estat aquí acollits amb situacions complicades i, per tant, com que 
la meva acció política es centra a la meva ciutat, en aquest cas, insisteixo, en la meva 



atenció amb els veneçolans que hi ha a Granollers. Veneçolans i persones de moltes 
altres regions del món que han vingut aquí a buscar refugi. I, en tot cas, el debat sobre  
la meva opinió sobre Veneçuela,  si vol,  la tindré en un altre lloc i no aquí. 

Més preguntes? Per part de Ciutadans. 

Senyor Meseguer: Gràcies senyor alcalde. Nosaltres tenim un prec que ja fa uns Plens 
anteriors el vam comentar, que hi venia i segueix venint cada dimarts una paradeta de 
tema de merchandising polític. Em dona igual del que sigui, del color que sigui. 

Se'ns va comentar que en principi, no ho hem comprovat, complia la ordenança, que jo 
vaig fer la gràcia, potser no va fer gràcia dir-ho rotllo top manta. Ens van dir que sí, 
però és que ara em consta que avui ja comencen a penjar ja coses a la porxada. Jo 
recordo que la porxada és, bueno, és algo històric d’un valor arquitectònic important 
com perquè es pengi qualsevol ideologia política o el que sigui; que pregaria que es 
controli això. Gràcies.

Alcalde: Ho seguirem, perquè efectivament hi ha un entorn protegit també des d'un 
punt de vista dels impactes visuals com són uns espais històrics que vostè esmenta. 
Ho seguirem. 

Per part d'Esquerra? Per part de PDeCat? ¿No? 

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

Granollers, 04/03/2019

La Secretària General

Granollers, 04/03/2019

L'Alcalde
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