
 

Tipus de sessió:  Ordinària 

 

Dia  : 26 de febrer de 2019
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

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

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Josep Maria Noguera Amiel Regidor

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ



Els senyors Oriol Vila i José María Moya s’incorporen en el punt 5è del Ple. El senyor  
Àlvaro Ferrer després de la votació del punt 4t s’absenta de la sessió.

Alcalde: Molt bé, bona tarda. Bona tarda. Si els hi sembla, donem inici a la sessió 
ordinària del Ple de la Corporació del mes de febrer. 
S'anuncia l'absència del senyor Josep María Noguera i, també anticipem que, el 
senyor Àlvaro Ferrer després, de debatre el primer punt de l'ordre del dia, haurà 
d'abandonar el Ple per complir amb les seves tasques de defensar els colors del 
Balonmano Granollers; un partit important, en el que esperem que  els dos punts es 
quedin a casa i no se'n vagin cap a Irun, tot i que estimem la ciutat de Irun però, 
estimem més Granollers. 
Pel que fa al senyor Moya ens diuen que està a punt d'arribar, en tot cas s'incorporarà. 
Iniciem la sessió amb aquestes circumstàncies que comentava; perdó el senyor Vila, 
no  he preguntat. ¿El senyor Vila vindrà? ¿Sí? L'hauríem agafat amb alegria, amb les 
mans a la massa, ¿no? Bé, en tot cas, el senyor Vila s'incorporarà més tard. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 29 DE GENER DE 2019
L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de 
la sessió ordinària de data 29 de gener de 2019 i no havent-hi cap s’aprova per 
unanimitat dels regidors i regidores assistents

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS 2, 8, 15, 22 I 29 DE GENER DE 
2019.

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

Alcalde: Passaríem al punt número quatre, en el qual es tracta d'aprovar 
provisionalment una modificació puntual del POUM, en l'àmbit delimitat pels carrers 
Girona, Minetes i Agustina d'Aragó.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL

4.Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Granollers 
en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó.

Expedient: 7/2018/62

Antecedents:

Primer. El Ple Municipal de 27 de novembre de 2018 va aprovar inicialment la 
modificació puntual del POUM en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i 
Agustina d’Aragó, l’àmbit de la qual inclou les parcel·les que es troben dins el polígon 
d’actuació urbanística PAU 25C, juntament amb les finques que hi llinden i afronten als 
carrer Girona (carrer Girona núm. 84 al 94, carrer Minetes núm. 18 a 22 i carrer 
Agustina d’Aragó núm. 1 a 19). L’àmbit de la modificació proposada engloba un total 
de 3.258 m², dels quals 1.425 m² es troben en sòl urbà consolidat i 1.833m² es troben 
en sòl urbà no consolidat.



Aquest planejament té per objecte donar unes condicions d’ordenació coherents als 
sòls de l’àmbit d’acord amb la seva estructura parcel·lària, de manera que es pugui 
desenvolupar efectivament.

En aquest sentit, es proposen les següents modificacions en les condicions 
d’edificació:

a. En sòl urbà consolidat:

Es modifiquen les condicions d’edificació que a continuació es descriuen, sense alterar 
el sostre màxim edificable ni cap altra condició referent als usos, amb l’objectiu de 
poder desenvolupar usos comercials i de serveis en planta baixa que afavoreixin la 
consolidació del c/ Girona com a eix comercial i de serveis de proximitat dins 
l’estructura del casc urbà de Granollers.

El front edificable del carrer Girona manté l’alçada de PB+4 i la fondària de 15,00 m 
que determina el planejament vigent. No obstant, es permet que la planta baixa ocupi 
la totalitat de la parcel·la.

El front edificable del carrer Minetes queda reduït a un cos edificable en PB+1 i 
fondària de 20,00 m que permet tancar el volum edificable previst en aquest punt al 
PAU 25C. La resta només serà edificable en planta baixa.

b. En el PAU 25 C:

Eliminació dels 375 m2 de superfície qualificada de vial per desplaçament del front 
edificable fns l’actual límit de les parcel·les. Conseqüentment el desenvolupament del 
PAU no requerirà projecte d’urbanització. La funcionalitat del c/ Agustina d’Aragó 
queda garantida tant si es consolida el desplaçament del front edificable oposat (PAU 
131) com si es manté el front definit actualment.

Ajust de les condicions d’edificació sense increment del sostre màxim.

- El front edificable al c/ Agustina d’Aragó disminueix una planta, passant de PB+3 a 
PB+2, augmentant la fondària edificable de 12,00m a 14,00m i possibilitant l’ocupació 
en planta baixa de l’interior d’illa.

- El front edificable del c/ Minetes disminueix una planta, passant de PB+2 a PB+1, 
augmentant al fondària edificable de 16,00 a 20,00m.

Segon. En l’àmbit de la proposta de planejament que ara es presenta per a la seva 
aprovació provisional l’Ajuntament de Granollers va signar els següents Convenis 
Urbanístics:

1. Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers i els propietaris del sector PAU 
25C i de les finques del carrer Girona núm. 84 a 94 de Granollers.

D’acord amb l’acord Tercer del Conveni la seva eficàcia queda supeditada a la seva 
aprovació pel Ple de l’Ajuntament.

2. Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers i els propietaris dels sectors 
PAU 25C i PAU 131.



Dits Convenis van ser aprovats pel Ple de 27 de novembre de 2018, integrant la 
documentació del planejament al qual es refereixen.

Tercer. L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública mitjançant la 
publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el 21 de desembre 
de 2018, al diari El Punt Avui la mateixa data i al tauler d’edictes electrònic de la 
pàgina web de l'Ajuntament de Granollers, des del dia 21 de desembre de 2018 al 21 
de gener de 2019.

Durant el termini d’exposició pública, no s’han formulat al·legacions.

Així mateix, durant el termini d’informació pública es van sol·licitar, el 5 de desembre 
de 2018, informes sectorial en relació a la proposta aprovada inicialment a Mobilitat i a 
Usos Comercials i Trames Urbanes Consolidades. D’ambdues sol·licitud únicament 
s’ha rebut informe de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, 
que ha emès informe favorable en data 1 de febrer de 2019, respecte la Modificació 
puntual del POUM en l’àmbit dels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó.

Quart. L’arquitecta municipal, Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge,  ha emès 
informe favorable a l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de 
Granollers en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó.

Cinquè. S’ha emès informe jurídic favorable a l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del POUM presentada, de conformitat amb l’article 179 de text rfós de la Llai 
municipal i règim local de Catalunya

Sisè. Correspon al Ple Municipal l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
de Granollers en l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó, en 
virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les 
Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, 
requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació.

Setè. Una vegada aprovat provisionalment, caldrà trametre l'expedient complert a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter 
definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Fonaments de dret:

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

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

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



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

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

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

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

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

VIII. L’article 104.1 del TRLUC, en concordança amb l’article 26.1 i 26.3 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006 (en endavant 
RLUC), estableix que els Convenis urbanístics han d’integrar la documentació del 
planejament al qual es refereixen, s’han de publicar al butlletí o Diari Oficial 
corresponent i s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes.

Així mateix, un vegada aprovat el Conveni, cal trametre’n una còpia al Departament de 
Territori i sostenibilitat, d’acord amb l’article 104.2 del TRLUC.

PROPOSO:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Granollers en 
l’àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d’Aragó, a l’empara de l’article 
101.3 del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 
(TRLUC).

Segon.- Trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text 
refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Alcalde: Moltes gràcies. La regidora d'urbanisme, la senyora Mònica Oliveres, en farà 
la presentació. Endavant, senyora Oliveres, té la paraula.

Senyora Oliveres: Sí. Hola, bona nit, gràcies alcalde. Bona nit a tothom. 
Sí, efectivament, el punt que portem avui a aprovació provisional, és un document 
urbanístic que ja ha sigut àmpliament vist en les comissions informatives com en el 
mateix plenari; es tracta d'una aprovació consecutiva en la tramitació del planejament. 
Vam fer l'aprovació inicial el 27 de novembre de 2018 i, en aquella aprovació inicial, 
s'aprovà aquest document urbanístic i també un parell de convenis. 
Aquests convenis s'havien tractat, molt abans de l'aprovació inicial, en el sí de la 
comissió informativa perquè van acabar amb una possible impugnació del planejament 
urbanístic municipal, atès que es signaven amb més d'una desena de veïns de l'àmbit 



del carrer Girona. 
Tenia una certa complexitat, per tant, en tot cas, després de l'aprovació per part del 
Ple, a l'aprovació inicial es va remetre el document a diferents organismes perquè 
emetessin l'informe preceptiu, i es va publicar, i va estar a exposició pública perquè es 
fessin les al·legacions oportunes del 21 de desembre al 21 de gener. No hi ha hagut 
cap al·legació al document, cosa que ens satisfà perquè, com deia, venien d'una 
qüestió llargament defensada per part d'aquests veïns i una mica complexa, però en 
tot cas, sense al·legacions i amb l'únic informe del Departament de Comerç com a 
informe rebut dels informes sectorials, que és un informe favorable, doncs creiem que 
el lògic i necessari, atès que, part dels acords del conveni també incloïen el fet de 
comprometre'ns en la tramitació del document, com no pot ser d'una altra manera, 
doncs, posar-lo a consideració del Ple perquè tingui lloc l'aprovació provisional. 
Es tracta d'una actuació de reforma interior en el sí d'un teixit, doncs, que encara pot 
donar molt de sí a la ciutat i, de fet, el que aquesta modificació comença apuntar és 
l'activació d'una sèrie de carrers, de la trama de carrers de l'entorn del camp de futbol. 
També l'activació de la trama comercial del carrer Girona perquè permetrà profunditat 
edificables en els locals comercials, doncs, molt més àmplies, fet que permetrà 
consolidar l'eix del carrer Girona com a eix comercial, que és un tema no poc important 
i, per tant, és una operació de transformació interna al sí de la ciutat que, creiem que, 
a la llarga, podrà donar fruits importants pel que fa a la millora Urbana, en el si de la 
ciutat construïda. Sense estendre'm, dir que ho hem dit en diferents ocasions, però, 
entenem que Granollers té un perímetre molt definit i molt clar, i bàsicament, és un 
territori conegut i petit en comparació amb alguns dels termes municipals del nostre 
voltant i, per tant, l'aposta per la ciutat compacta i les actuacions dins del perímetre és 
una qüestió no només clau, sinó estratègica, i posa en valor el patrimoni de la ciutat 
com un patrimoni col·lectiu gens menystenible, tot el contrari. Per tant, una 
transformació interna d’aquesta millora urbana,  una aposta per la ciutat compacta i 
operacions de rehabilitació i d'obra nova combinades en el futur, en les immediacions 
del camp de futbol que, com sabeu, està previst el seu trasllat per fer una injecció 
d'habitatge important en aquest entorn que, com deia, pot donar molt més de sí perquè 
és un entorn molt desactivat entre la via del tren on hi ha bastants culs de sac; i com 
deia, aquests culs de sac amb aquesta modificació de planejament en part  s'aniran 
resolent. 
Per tant, el que deia, visualitzar en una actuació d'habitatge públic en el futur en 
aquest entorn i en aquest barri. Activar un entorn a partir d'una actuació de reforma 
interior a l'entorn del camp de futbol que també té aquesta aposta pel comerç de barri,  
el comerç en aquest cas del carrer Girona. 
Doncs, sense més posar a la consideració del Plenari l'aprovació provisional que 
remetrem a la Comissió d'urbanisme perquè tingui lloc l'aprovació definitiva del 
document. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha anunciades intervencions per part de la CUP, el 
senyor Navarro té paraula. Endavant.

Senyor Navarro: Bé, bon vespre a tothom. 
En primer lloc, doncs, ja que la regidora es referia, comentar que ahir vam rebre les 
al·legacions que vam presentar al juliol del 2017 referents al camp de futbol, agraïm la 
tramesa i, en tot cas, quan fem la lectura pertinent doncs en parlarem i farem una 
valoració. 
Sí que voldríem comentar d'aquesta proposta, bàsicament, dos elements. Un seria el 
fet, doncs que, des del punt de vista urbanístic es plantegen una sèrie d'operacions al 
voltant de la zona i entenem que són operacions encara no prou madures, per dir-ho 
d'alguna manera. Una d'elles, és la cobertura al ferrocarril que entenem que va doncs 
per molt llarg i, per tant, hi hauria elements que costa de veure el projecte sinó tens en 
compte la realitat, que no sabem ben bé quines seran si, em permeten, molta gent 



dubta a la ciutat que es produeixi aquesta operació. 
També hi ha pendent el trasllat del camp de futbol que hem de veure com es 
materialitza. 
Per altra banda, també hauria un conveni, uns convenis, perdó, que des del nostre 
punt de vista es fan, sobretot, satisfent els interessos privats. Per a nosaltres, ho hem 
dit moltes vegades, els convenis són poc ambiciosos. Pensem que la planificació i la 
programació urbanística haurien de ser, sobretot, haurien de tenir, sobretot, una funció 
pública i el Pla hauria de desenvolupar-se amb una previsió molt més ordenada, 
anticipada, molt més integradora. 
Pensem també que el conveni hauria d'estar encara molt més motivat i, sobretot, 
també fer una valoració de les alternatives que té l'administració, per tal de fer un 
projecte encara millor. 
Per exemple, ens anuncien que on avui està ubicat el camp de futbol es construiran 
240 habitatges nous, el 50% del sostre d'habitatge serà com a mínim destinat a un 
règim de protecció. Nosaltres pensem que això encara podria haver estat molt més, 
¿per què? perquè pensem que aquestes operacions, com deia la regidora, a la ciutat a 
la que vivim i a la que volem seguir vivint i les dificultats que hi ha per expandir 
l'habitatge, és una operació que en aquest sentit seria molt important, molt important 
per destinar a les mancances tan grans que tenim a l'habitatge a la ciutat. Perquè 
doncs es perd l'oportunitat que podria ser d'expropiar preu d'indemnització publica els 
més de quatre mil metres quadrats de sostre de sòl urbà no consolidat per destinar-lo 
a habitatge protegit? 
Per exemple, es podrien fer cinquanta-cinc habitatges a setanta-cinc metres quadrats. 
La fórmula que vostès plantegen és molt menys. Nosaltres sempre volem més. En el 
tema d'habitatge saben que discrepem en el sentit, doncs que, malgrat s'han fet 
polítiques, s'haurien d'haver fet moltes més i molt més ambicioses i creiem que 
aquests convenis són un exemple d'aquestes polítiques, doncs, deixi-mho dir, poc 
ambicioses. 
Pensem que seria important concretar el règim de protecció, parlar d'habitatge social 
en règim de lloguer, que són elements importantíssims que requereixen tenir com 
tenim a la ciutat una urgència habitacional, seria una proposta agosarada, seria una 
proposta que donaria resposta a les necessitats dels granollerins i granollerines i, en 
aquest sentit, doncs, votarem en contra perquè aquests elements no els trobem en 
aquesta modificació del POUM. Gràcies.

Alcalde: Gràcies. No sé si hi ha cap grup que vulgui intervenir. ¿No? En tot cas, la 
regidora té el dret a rèplica. Endavant.

Senyora Oliveres: Bé, és una llàstima, deixi-mho expressar així, el vot en contra, 
perquè coincideixo plenament amb moltes de les inquietuds que manifesta el regidor i 
crec que ho compartim el grup pel que fa a la necessitat lògicament de construcció 
d'habitatge públic i de lloguer amb que hi estem treballant i no des de fa poc, sinó que 
portem tota la legislatura parlant de l'habitatge públic de lloguer i de concrecions en el 
Pla local d'habitatge; però no anuncien res en principi, perquè sí que ens agrada 
buscar aquest context global per donar comprensió i un marc de comprensió en les 
actuacions que es duen a terme al Plenari, per tant, la cobertura del ferrocarril, l'entorn 
del barri, el trasllat del camp de futbol són actuacions que estan relacionades amb les 
que avui portem al Ple, però, que no són les que avui portem al Ple; però precisament 
perquè ens agrada visualitzar en la mateixa jugada, si em permeteu, a llarg plaç i el 
curt plaç i el que té a veure amb deu, dotze veïns i el que té a veure amb la ciutat. 
En els convenis està sobradament crec, sobrerament segurament tampoc perquè com 
bé diu el regidor sempre i amb un recorregut de millora per descomptat; però amb una 
certa economia de llargada de text estan justificats els interessos generals igual que 
els interessos particulars, els quals, el conveni havia de donar resposta, perquè com 
deia, hi havia un contenciós que coneixeu perquè com deia n'hem parlat bastant i una 



impugnació que es plantejava, una execució de sentència contra el planejament 
urbanístic municipal. 
Per tant, no és que anuncien, és que en allò que fem del detall ens agrada d'alguna 
manera arrossegar el que són les previsions de la normativa urbanística municipal. 
El tema del camp de futbol no ens cal expropiar res perquè el sol del camp de futbol ja 
és municipal i, a més a més, o sigui, s'hi construiran, si efectivament al final es fa el 
trasllat i, quan es faci el trasllat, que és el que s'està plantejant com sap el regidor, 
doncs un més d'un centenar d'habitatge públic, per això, parlem de tot aquest barri, per 
això, parlem de tot aquest entorn. 
Perquè el que portem avui a aprovació provisional permet visualitzar aquest escenari i 
permet diguéssim imaginar aquest context de millora amb un entorn en, el qual, doncs, 
hi ha moltes qüestions urbanístiques a resoldre i, molt a fer des de l'administració i no 
només no declinem la responsabilitat que hi tenim, sinó que hem intentat treballar-hi, 
des de la modèstia d'una resolució d'un tema, doncs, d'una certa escala veïnal però 
què té aquesta implicació en el carrer Agustina d'Aragó i també al final portant-ho en el 
front del carrer Girona i, per tant, podem parlar de millora comercial i del teixit de barri, 
però també amb clara al·lusió a tots aquests aspectes que són com concurrents, del 
tema i, per tant, el que em deia que potser no s'entén que és el futur de la cobertura al 
ferrocarril i, realment, no és l'objecte del document que portem a Ple però estan als 
previs perquè ens agrada visualitzar i ser molt clars i ajudar a comprendre l'entorn de 
una operació concreta que d'altra banda té interès que té, però, segurament, no 
permet a la mateixa manera  el document doncs fer-se tothom una idea cabal del que 
permet, del que possibilita, del que segueix, amb aquesta idea del seguir o del futur i 
del que dèiem de les diverses escales que té el planejament, doncs, ens hem intentat 
moure generant i això els serveis tècnics municipals de la casa lògicament tenen tota 
la responsabilitat generant un document el màxim de rigorós i omnicomprensiu per 
tothom, intentat evitar, doncs, a vegades el to feixuc i poc entenedor de l'organisme. 
Però si apareix la cobertura del ferrocarril, és amb aquesta vocació no pedagògica 
perquè tampoc no, ni molt menys però sí de generar documents que ja que permetin 
imaginar escenaris de futur que es pel que treballem, i per una ciutat millor en aquest 
cas en aquest entorn del barri, d’aquest entorn entre el ferrocarril i el carrer Girona. 
Sense més.

Alcalde: No sé si algú vol intervenir. 
En tot cas, també per situar-nos perquè a vegades amb el debat ens perdem la 
perspectiva i, la regidora. Jo crec que ho ha intentat fer molt bé. Estem parlant de tres 
mil dos-cents cinquanta-vuit metres quadrats que afecten a dos carrers i és una simple 
reordenació volums, fetes amb l'acord amb els propietaris per tal de desplegar amb 
urbanisme concertat un espai que estava en discussió jurídica i que tenia sobre la 
taula un possible plec. 
És que fem això, reordenem tres mil dos-cents cinquanta-vuit metres quadrats, dels 
quals, mil quatre-cents vint-i-cinc són de sòl urbà consolidat i mil vuit-cents trenta-tres 
és sol urbà no consolidat, es que fem això. 
Perquè ha semblat que estàvem discutint aquí amb la profunditat de tot l'entorn del 
camp de futbol i la cobertura del ferrocarril  i no, no, eh, estem fent una cosa ben 
simple.
Fem simplement reordenar els volums de dos carrers, així de senzill. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 20 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates(2), d’ ERC-AG-AM,  de C’S ; i els dos vots en contra  
del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA 

Alcalde: Per tant, quedaria aprovada la proposta i el senyor Àlvaro Ferrer des d'aquest 
punt que la majoria absoluta requeria la seva presència, ara simplement, que tingui 
molta sort i que no es faci mal. No prengui mal.



Alcalde: Bé, en tot cas, passem a la Comissió informativa de l'àrea de Govern i 
Economia. El punt número cinc es una modificació de plantilla i de relació de llocs de 
treball de l'Ajuntament de Granollers, també molt puntual. Endavant.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5. Modificar  la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Granollers

Número Expedient: 1/2019/24
 
Assumpte: Modificació 01/2019 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de 
l'Ajuntament de Granollers.

Fets:

L'Ajuntament en Ple de data 30 d’octubre de 2018 va dictar acord pel qual s'aprova la 
plantilla i relació de llocs de treball per a l'any 2019.

Per necessitats de l'organització i d'acord amb la facultat que atorga l'article 72  del 
Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei 
de l'Estatut bàsic de l'empleat públic,  es proposa la modificació següent:

1. En el moment de la jubilació de les persones que actualment ocupen la plaça 
de personal administratiu, grup C1, s’amortitzarà i es crearan dues places de 
personal auxiliar administratiu grup C2 amb el detall següent:

Amortització de 2 places d’administratiu/va, Ens, ajuntament; escala, 
Administració General, Subescala, Administrativa, Grup C1; Règim, funcionari.

Creació de 2 places d’auxiliar administratiu/va, Ens, ajuntament; escala, 
Administració General, Subescala, Administrativa, Grup C2; Règim, funcionari 
(vacant).

2. Canviar la denominació del lloc de treball administratiu/va d’intervenció, per 
“administratiu/va de tresoreria” sense que es modifiqui cap altre condició 
d’aquest lloc de treball.

3. En el moment de la jubilació de la persona que actualment ocupa la plaça 
d’auxiliar tècnic/a informàtica, s’amortitzarà i se’n crearà una denominada 
Auxiliar administratiu/va, i s’amortitzarà el lloc de treball d’auxiliar tècnic/a de 
sistemes d’informació i es crearà un lloc de treball d’administratiu, amb el detall 
següent:

Amortització de la plaça d’auxiliar tècnic informàtica, Ens, ajuntament; escala, 
Administració Especial, Subescala, Serveis Especials, Classe, Comeses 
Especials; Grup C2; Règim, funcionari.

Creació d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, Ens, ajuntament; escala, 
Administració General, Subescala, Administrativa, Grup C2; Règim, funcionari 
(vacant).

Amortització d’un lloc de treball d’auxiliar tècnic/a de sistemes d’informació, 
Àrea 2; Enquadrament Orgànic, 2230; Complement de Destí, 12; Complement 



Específic, 5; Grup, C2; Número de fitxa, 7; Nivell de català, B; Forma de 
provisió, Concurs de Mèrits; Règim, F/L; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

Creació d’un lloc de treball d’administratiu/va, Àrea 2; Enquadrament Orgànic, 
2230; Complement de Destí, 16; Complement Específic, 8; Grup, C2/C1; 
Número de fitxa, 91; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs de Mèrits; 
Règim, F/L; Col·lectiu, AG; Jornada, Completa.

4. Per necessitat d’adaptar la plantilla del Servei d’Educació i de l’Escola 
Municipal Salvador Llobet, es proposa la creació d’una plaça de tècnic/a 
mitjà/ana d’ensenyament i un lloc de treball de tècnic/ca mitjà/ana 
d’ensenyament infantil i primari. 

Aquesta necessitat es justifica perquè en l’actualitat, la titular d’una plaça de 
tècnic/ca mitjà/ana d’ensenyament està adscrita en comissió de serveis a una 
lloc de treball de cap de servei d’educació, i per tant, la seva substituta té un 
nomenament de funcionari interina vinculada a la comissió de servei de la 
titular.

L’escola Salvador Llobet justifica la necessitat de desvincular aquesta plaça i 
lloc de treball per poder mantenir el nombre de professors/es a l’escola i es 
proposa la creació de la plaça amb el detall següent:

Creació d’una plaça de tècnic/ca mitjà/ana ensenyament, Ens, 
Ajuntament/Salvador Llobet; Escala, Administració Especial; Subescala, 
Tècnica; Classe, Mitjana; Grup A2, Règim, Funcionari (vacant).

Creació d’un lloc de treball de tècnic/ca mitjà/ana d’educació, Àrea 4; 
Enquadrament Orgànic, 4100; Complement de Destí, 18; Complement 
Específic, 18; Grup, A2; Número de fitxa, 185; Nivell de català, C; Forma de 
provisió, Concurs de Mèrits; Règim, F/L; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

5. Per necessitats organitzatives de la policia local, després que l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social hagi reconegut una incapacitat permanent revisable als 
dos anys, i per tal no perdre efectius, es proposa la creació d’una plaça d’agent 
i lloc de treball d’agent reservat a segona activitat per a policies, amb el detall 
següent:

Creació d’una plaça d’agent, Ens, ajuntament; escala, Administració Especial, 
Subescala, Serveis Especials, Classe, Policia Local; Grup C2 (C1 a efectes 
exclusivament retributius); Règim, funcionari (vacant).

Creació d’un lloc de treball d’agent de policia local, reservat per a la segona 
activitat per a la policia local; Àrea 5; Enquadrament Orgànic, 5221; 
Complement de Destí, 15; Complement Específic, 24; Grup, C2 (C1 únicament 
als efectes retributius); Número de fitxa, 156; Nivell de català, C; Forma de 
provisió, Concurs de Mèrits; Règim, F; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

A la sessió plenària del dia 30 d'octubre de 2018, d'acord amb en el punt primer de la 
part dispositiva es va "Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de 
Granollers, del seu organisme autònom administratiu Patronat municipal del Museu de 
Granollers i de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, amb efectes 1 de gener 
de 2019, segons document annex".

Segons consta a l'informe emès per la Cap de Servei de Recursos Humans i que 
forma part de l'expedient de Ple, en la data de l’aprovació de la Plantilla ja havien 



finalitzat els processos de funcionarització de 6 places de personal laboral fix, d’acord 
amb el detall següent:

Ens Escala Subescala Classe Grup (Cos) Règim Plaça

AJT AG SUBALTERNA  AP FC Conserge

AJT AG SUBALTERNA  AP FC Conserge

AJT AG SUBALTERNA AP FC Conserge

AJT AE TÈCNICA Auxiliar C1 FC Arxiu

AJT AE TÈCNICA Auxiliar C1 FC Laboratori

AJT AG ADMINISTRATIVA  C1 FC Tècnic/a auxiliar

S'ha detectat un error material de tipografia en el punt primer de la part dispositiva de 
l’acord de Ple de data 30 d’octubre de 2018, relatiu a l'aprovació de la plantilla de 
personal al servei de l'Ajuntament de Granollers ja que les places esmentades, 
consten com a vacants i no com a funcionaris de carrera. Per la qual cosa cal esmenar 
l'error material i modificar el document de la Plantilla de personal funcionari. 

D'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el 15 de febrer de 
2019 es tractarà a la Mesa de Negociació els canvis proposats. 

Fonaments de dret :

D'acord amb els articles 37, 69 i 72 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel 
que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

D'acord amb allò que disposa l'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Els articles 291 i 294 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.

L'article 22.3 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

Es proposa al Ple de la corporació:

Primer.- Aprovar  la modificació de la PLANTILLA  amb el detall següent:

1. Amortització de 2 places d’administratiu/va, en el moment de la jubilació de les 
persones titulars, Ens, ajuntament; escala, Administració General, Subescala, 
Administrativa, Grup C1; Règim, funcionari.

Creació de 2 places d’auxiliar administratiu/va, Ens, ajuntament; escala, Administració 
General, Subescala, Administrativa, Grup C2; Règim, funcionari (vacant).



2. Amortització de la plaça d’auxiliar tècnic informàtica, en el moment de la jubilació del 
titular, Ens, ajuntament; escala, Administració Especial, Subescala, Serveis Especials, 
Classe, Comeses Especials; Grup C2; Règim, funcionari.

Creació d’1 plaça d’auxiliar administratiu/va, Ens, ajuntament; escala, Administració 
General, Subescala, Administrativa, Grup C2; Règim, funcionari (vacant).

3. Creació d’una plaça de tècnic/ca mitjà/ana ensenyament, Ens, Ajuntament/Salvador 
Llobet; Escla, Administració Especial; Subescala, Tècnica; Classe, Mitjana; Grup A2, 
Règim, Funcionari (vacant).

4. Creació d’una plaça d’agent, Ens, ajuntament; escala, Administració Especial, 
Subescala, Serveis Especials, Classe, Policia Local; Grup C2 (C1 a efectes 
exclusivament retributius); Règim, funcionari (vacant).

Segon.- Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL amb el detall 
següent:

1. Canviar la denominació del lloc de treball administratiu/va d’intervenció, per 
“administratiu/va de recaptació” sense que es modifiqui cap altre condició d’aquest 
lloc de treball.

2. Amortització d’un lloc de treball d’auxiliar tècnic/a de sistemes d’informació, Àrea 2; 
Enquadrament Orgànic, 2230; Complement de Destí, 12; Complement Específic, 5; 
Grup, C2; Número de fitxa, 7; Nivell de català, B; Forma de provisió, Concurs de 
Mèrits; Règim, F/L; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

Creació d’un lloc de treball d’administratiu/va, Àrea 2; Enquadrament Orgànic, 
2230; Complement de Destí, 16; Complement Específic, 8; Grup, C2/C1; Número 
de fitxa, 91; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs de Mèrits; Règim, F/L; 
Col·lectiu, AG; Jornada, Completa.

3. Creació d’un lloc de treball de tècnic/ca mitjà/ana d’educació, Àrea 4; 
Enquadrament Orgànic, 4100; Complement de Destí, 18; Complement Específic, 
18; Grup, A2; Número de fitxa, 185; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs 
de Mèrits; Règim, F/L; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

4. Creació d’un lloc de treball d’agent de policia local, reservat per a la segona 
activitat per a la policia local; Àrea 5; Enquadrament Orgànic, 5221; Complement 
de Destí, 15; Complement Específic, 24; Grup, C2 (C1 únicament als efectes 
retributius); Número de fitxa, 156; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs 
de Mèrits; Règim, F; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

Tercer. Esmenar l'error material del punt primer de la part dispositiva de l'acord de Ple 
de data 30 d'octubre de 2018, relatiu a l'aprovació de la plantilla de personal al servei 
de l'Ajuntament de Granollers i modificar el document de la Plantilla de personal 
funcionari, que quedarà de la següent manera:

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 2019

Escala Subescala/Classe Grup (Cos) Plaça FC FP FI CS SE V Total

HE  
  
  
 

HABILITACIÓ 
ESTATAL A1 Interventor/a  

 

 1 1



 A1 Tresorer/a 1      1

 A1 Secretari/ària 1      1

TÈCNICA GESTIÓ A1 TAG 5  4 1  1 11

ADMINISTRATIVA A2 TGM en gestió 
administrativa 9  1    10

 C1 Administratiu/iva 50    1 7 58

 C1 Tècnica auxiliar 1      1

C2 Auxiliar 
administratiu/va 10  27  1 6 44

C2 Ag. Ordenança 2      2

C2 Porter/a escola 2     1 3

AUXILIAR 
SUBALTERNA C2

C2 Xòfer Ordenança 1      1

AP Conserge 7  3   2 12

AP Netejador/a 1      1

AP Porter/a escola 3  2    5

AG

SUBALTERNA AP

AP Ordenança   1    1

A1 Arquitecte/a   6    6

A1 Arqueòleg/a   1    1

A1 Arxiver/a   1 1   2

A1 Biologia 1      1

A1 Dret   3    3

A1 Economista 2  2    4

A1 Tècnic/a sup. en 
educació física 1  1    2

A1 Enginyer/a 3      3

A1 Enginyer/a sup. 
en edificació      1 1

A1 Tècnic/a sup. 
laboratori 1      1

A1 Medicina      1 1

A1 Periodista 1      1

A1 Tècnic/a sup. de 
sistemes 1      1

A1
Tècnic/a sup. 
ensenyament 
secundari

55  14  2 2 73

A1 Tècnic/a sup. 
medi ambient 2      2

A1 Tècnic/a sup. 
gestió del museu 1  1    2

A1 Tècnic/a sup. 
gestió cultural      1 1

AE TÈCNICA/Superior

A1 Tècnic/a sup. 
Recursos Humans   1    1

A1 Tècnic/a sup. Salut 
pública    1   1

AE TÈCNICA/Mitjana A2 Arquitecte/a 
tècnic/a 2  4    6

  A2 Assistent/a social 4  2 1   7



  A2 Educació física 1      1

  A2 Educador/a social 2      2

  A2 Enginyer/a 
tècnic/a 1  5    6

  A2 ETOP   2    2

  A2
Tècnic/a 
mitjà/ana en 
Gestió Tributària

1      1

  A2 Infermeria 2      2

  A2

Tècnic/a 
mitjà/ana en 
Prevenció de 
riscos laborals

1      1

AE TÈCNICA/Mitjana A2 TGM en gestió 
econòmica      4 4

  A2
Tècnic/a 
mitjà/ana 
biblioteca

  1    1

  A2
Tècnic/a itjà/ana 
de promoció de la 
ciutat

  1    1

  A2

Tècnic/a 
mitjà/ana de 
resolució de 
conflictes

  1    1

   

  

A2

Tècnic/a 
mitjà/ana de 
serveis i via 
pública

 

 

2    2

  A2 Tècnic/a 
mitjà/ana      1 1

  A2
Tècnic/a 
mitjà/ana 
d'educació

  1 1   2

  A2
Tècnic/a 
mitjà/ana en Salut 
Pública

  1    1

  A2
Tècnic/a 
mitjà/ana 
ensenyament

16  9 2  1 28

  A2

Tècnic/a 
mitjà/ana 
ensenyament 
secundari

10  9   2 21

  A2
Tècnic/a 
mitjà/ana serveis 
personals

2  1    3

  A2 TM mobilitat   1    1

  A2 Treball Social 1      1

C1 Arxiu 2     0 2

C1 Auxiliar arxiu i 
biblioteca 7  1   1 9

C1 Delineant 4   1   5

C1 Delineant de 
gestió tributària   1    1

AE TÈCNICA/AUXILIAR

C1 Inspector/a 3  1    4



C1 Inspector/a 
consum 1      1

C1 Laboratori 1      1

AE AUXILIAR 
TÈCNICA C2 Auxiliar tècnic/a 

de biblioteca 1      1

AE

SERVEIS 
ESPECIALS/ 
COMESES 
ESPECIALS

A1
Tècnic/a sup. 
sistemes 
información

  1    1

  A1 Tècnic/a sup. 
protecció civil   1    1

  A2 Tècnic/a mitjà/ana 
protecció civil    1   1

  A2 Tècnic/a mitjà/ana 
serveis personals 1    1  2

  A2 Tècnic/a mitjà/ana 
educació 1  1    2

  A2
Tècnic/a mitjà/ana 
organització i 
qualitat

  1    1

  A2 Tècnic/a mitjà/ana 
serveis econòmics 1      1

  A2 Tècnic/a mitjà/ana 
informàtica      2 2

AE

SERVEIS 
ESPECIALS/ 
COMESES 
ESPECIALS

C1
Tècnic/a 
especialista 
cultural

2  1    3

  C1
Tècnic/a 
especialista difusió 
Museu i patrimoni

  1    1

  C1 Tècnic/a auxiliar 
medi ambient 1      1

  C1 Tècnic/a auxiliar 
treball familiar 2      2

  C1
Tècnic/a 
especialista 
educació

1      1

  C1
Tècnic/a 
especialista 
educació física

2  1    3

  C1
Tècnic/a 
especialista gestió 
tributària

1      1

  C1
Tècnic/a 
especialista 
informàtica

1      1

  C1
Tècnic/a 
especialista medi 
ambient

1      1

  C1
Tècnic/a 
especialista 
esports

  1    1

  C2 Auxliar tècnic/a    1   1

  C2
Auxiliar tècnic/a 
conservació 
museu

1  1    2

  C2 Auxiliar tècnic/a 
informàtica 1      1



  C2 Oficial 
manteniment   2    2

SERVEIS A2 Inspector/a 1      1

ESPECIALS/Classe 
Policia Local C1 Sots-inspector 1     1 2

 C1 Sergent 5      5

 C2 Caporal 13      13

AE

 C2 Agent 71 1  4   76

AE SERVEIS C1 Encarregat/ada 3      3

 ESPECIALS/Classe 
Personal d'Oficis C1 Tècnic/a esp. 

manteniment 3      3

  C1
Tècnic/a esp. 
manteniment 
edificis

1      1

  C1
Tècnic/a esp. 
manteniment 
logística

1      1

  C1 Coordinador/a   1    1

  C1 Tècnic especialista 1      1

  C2 Encarregat/ada 
senyalització 1      1

  C2 Mestre d'oficis 1      1

  C2 Oficial 
Conductor/a   2    2

  C2 Oficial fuster/a 1      1

  C2 Oficial 
impressor/a 1      1

  C2 Oficial jardiner/a 4  2   2 8

  C2 Oficial 
magatzamer/a   1   1 2

  C2 Oficial 
manteniment 1      1

  C2 Oficial mecànica 2      2

  C2 Oficial oficis 2      2

AE SERVEIS C2 Oficial paleta 2     1 3

 ESPECIALS/Classe 
Personal d'Oficis C2 Oficial d'obres   2    2

  C2 Oficial pintor/a 1  1    2

  C2 Oficial 
senyalització   1    1

  C2 Oficial serraller/a 1      1

  AP Operari/ària 
jardiner   2   2 4

  AP Operari/ària 
paleta   1    1

  AP Operari/ària  
senyalització   1    1



TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 356 1 136 15 5 40 553

TOTAL 553

Duplicades  P.Int  -13

 ( 4 TM Gest.Econ. + 1TM informática  + 1 Sots-Inspector

+ 1 enginyer sup edificació +  5 administratius/ves + 1 
Porter/a escola)

Vacants duplicades pendent 
funcionarització -2

Amortització de la plaça de 
Netejadora quan es jubili la 
persona que l'ocupa 
actualment

-1

537

Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya aquesta modificació.

Alcalde: Moltes gràcies. En aquest apartat no hi ha anunciades intervencions, sí que hi 
ha petició de votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 18  vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP (12), d’ ERC-AG-AM,  de C’S i del PP; i les 5  abstencions dels Grups 
Municipals del PdeCAT-Demòcrates(3) i de la CpG-CUP-PA.

 Alcalde: Passem al següent punt, el punt número sis en el que hi ha una, es proposa 
una modificació de pressupost molt puntual, molt i molt puntual.

6. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació 
de crèdits extraordinaris.

Número Expedient: 8/2019/111

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 5.000,00 €, al qual se li ha assignat el codi d'expedient 8/2019/111.

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 8/2019/111 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 5.000,00 €, amb el 
detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2019 J2300/43210/48808 APORTACIO CONSORCI DO ALELLA 5.000,00 €

   TOTAL DESPESA 5.000,00 €

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
BAIXA 2019 J2300/24100/22700 NETEJA PROMOCIO ECONOMICA 5.000,00 €
   TOTAL FINANÇAMENT 5.000,00 €

Segon.- Exposar al públic l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats 
podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es 
produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Alcalde: Aquí tampoc hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP (12) i del PdeCAT-Demòcrates(3); i les 8  abstencions dels Grups Municipals 
d’ ERC-AG-AM,  de C’S, de la CpG-CUP-PA  i del PP.

Alcalde: Passem al punt número set, en aquest cas també hi ha una altra modificació 
de pressupost.

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



Número Expedient: 9/2019/111

Fets:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de 
modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 
11.100,00 €, al qual se li ha assignat el codi d'expedient 9/2019/111.

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

Vist l'informe emès per l'interventor 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 9/2019/111 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 11.100,00 €, amb el detall 
següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2019 J1000/91220/48401 SUBVENCIO CLUB BALONMANO GRANOLLERS 10.000,00 €

ALTA 2019 J4201/34112/48451
SUBV.ESC.ESPORTIVA 
ASSOC.ESP.C.VALLBONA 1.100,00 €

   TOTAL DESPESA 11.100,00 €

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
BAIXA 2019 J4200/34000/22609 ACTIVITATS ADMIN. ESPORTS 10.000,00 €

BAIXA 2019 J4201/34112/48459
SUBV.ESC.ESPORTIVA ASSOC. GRANOLLERS 
ESP. 1.100,00 €

   TOTAL FINANÇAMENT 11.100,00 €

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: Tampoc hi han intervencions anunciades aquí. Sí que hi ha petició de votació. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 17  vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP (12), d’ ERC-AG-AM i de C’S ; i les 6  abstencions dels Grups Municipals del 
PdeCAT-Demòcrates(3),  de la CpG-CUP-PA i del PP



Alcalde: Passem ara, hi ha els punts de  contribucions especials de millora. Punts vuit i 
nou. Aquests dos punts els tractarem de manera unificada perquè afecten el mateix 
l'espai que és a la Font del Ràdium.

8. Aprovar inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials per 
les  obres de reurbanització dels carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep 
Trueta i Avinguda Autovia de l'Ametlla, del Polígon Industrial de la  Font del 
Ràdium.

Número Expedient: 3/2019/241

Fets:

1r. En sessió ordinària de data 11 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment el projecte de reurbanització dels carrers Duran i Reynals, Alfred 
Nobel, Josep Trueta i Avinguda Autovia de l’Ametlla, del Polígon Industrial de la Font 
del Ràdium, amb un pressupost d’execució per contracte de 2.317.193,52 euros. 
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagués presentat cap 
al·legació ni reclamació, el projecte relacionat es considera aprovat definitivament en 
data 2 de febrer de 2019.

2n. Per resolució d’Alcaldia núm. E-1115/2019 es va resoldre incoar l’oportú expedient 
per establir i exigir contribucions especials per a l’execució de les obres esmentades i 
demanar els informes corresponents.

3r. Els serveis tècnics municipals, intervenció i secretaria han emès els corresponents 
informes, que consten a l’expedient.

Fonaments de dret :

 I. D’acord amb el que disposen els articles 28 a 37 i 58 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, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar 
obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns 
dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de 
l’Ajuntament per complir la finalitat que li sigui atribuïda. Les obres de reurbanització 
dels carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i Avinguda Autovia de 
l’Ametlla, del Polígon Industrial de la font del Radium, tenen aquesta consideració i per 
tant, s’inclou en el supòsit previst a l’apartat a), del punt 1), de l’article 29 del RDL 
2/2004, de 5 de març, a què s’ha fet esment.

II. D’acord amb l’article 15.1 d’aquesta norma, correspon a les entitats locals acordar la 
imposició i ordenació dels seus tributs, amb el contingut i procediment que assenyalen 
els articles 16 i 17 del mateix text legal. Concretament, pel que fa a les Contribucions 
especials, l’article 34.1 del RDL 2/2004, de 5 de març invocat, preveu que l’exacció de 
les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació 
en cada cas concret.

III. Atès que l’Ajuntament disposa d’Ordenança General de Contribucions Especials 
aprovada definitivament per acord de Ple de 21 de desembre de 2004 i actualment 
vigent, l’acord concret d’ordenació es pot remetre a ella.



Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials per l’execució de 
les obres de reurbanització dels carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i 
Avinguda Autovia de l’Ametlla, del Polígon Industrial de la font del Radium, definides 
pel projecte tècnic aprovat definitivament en data 2 de febrer de 2019, l’establiment i 
exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per un augment de 
valor dels immobles de l’àrea beneficiada.

Segon.- Aprovar inicialment la ordenació concreta de les contribucions especials 
imposades, d’acord amb allò que preveu l’article 34.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
amb els extrems següents:

1. Ateses les obres a realitzar, seran especialment beneficiades les finques edificables 
o edificades que es troben dins del sector delimitat pel carrer Duran i Reynals, 
Avinguda Autovia de l’Ametlla i sector no urbanitzable del Polígon Industrial de la Font 
del Radium, delimitació que es grafia en el plànol annex a l’informe tècnic de 
l’enginyer-gerent de l’Ajuntament.

2. Són subjectes passius de les contribucions especials els propietaris de les finques 
que ho siguin registralment en la data en que les obres s’hagin executat, és a dir, en la 
data de la seva recepció per part del Consistori.

3. El cost total previst de l’obra, suportat per l’Ajuntament, es fixa en 1.617.193,52 
euros, una vegada deduït l’import de 700.000 euros, corresponent a una subvenció de 
la Diputació de Barcelona, en el marc d’un Programa de modernització de polígons, 
inclòs en el Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

4. La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base imposable de les 
contribucions especials es xifra en 1.180.389,55 euros, corresponent al 72,99 per cent 
del cost suportat per l’Administració per la realització de les obres.

D’acord amb allò que preveu l’article 31.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquesta 
quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzades les obres, si el cost real és 
més alt, o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost final a efectes del càlcul 
de les quotes a repercutir als subjectes passius amb les liquidacions que siguin 
necessàries.

5. Aplicar com a criteri o mòdul de repartiment de la base imposable, el valor cadastral, 
a efectes de l’Impost de béns immobles, a totes les finques incloses en el sector 
beneficiat que es determina a l’informe tècnic de l’enginyer-gerent de l’Ajuntament.

Aplicar un coeficient reductor igual al 0,50 pel que fa a les quotes que se’n derivin de 
les finques que no confrontants amb els carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep 
Trueta i Avinguda Autovia de l’Ametlla, del Polígon Industrial de la Font del Radium.

Aplicar un coeficient corrector igual al 0,3817 pel que fa a la quota que se’n derivi de la 
finca situada al carrer Duran i Reynals, 2-4, amb ref. cadastral 8853007DG3085F0001, 
d’acord amb els condicionants i imputació de costos que es descriuen en l’informe 
tècnic de l’enginyer-gerent de l’Ajuntament.



En tot allò que no estigui previst en aquest acord s’aplicarà el que disposa l’Ordenança 
General de Contribucions especials vigent en el municipi, en la que es regula el tribut i 
a la que ara es fa expressa remissió.

Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius contribuents i les quotes individuals 
que resulten d’aplicar a la base imposable el mòdul establert, referides a cadascuna de 
les finques i propietaris afectats, segons consta en l’annex adjunt.

Quart.- Exigir el pagament a l’avançada d’aquestes contribucions especials en tres 
terminis: el 30 per cent del pagament a l’inici de les obres, el 30 per cent següent quan 
s’hagi executat el 50 per cent de les obres, i el 40 per cent restant quan les obres 
s’hagin finalitzat. De conformitat amb l’article 33.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, l’Ajuntament pot fer-ho amb el límit de l’import del cost previst per l’any 
següent. 

Cinquè.- Facultar la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de les 
liquidacions resultants d’aquest acord, així com per a la resolució d’eventuals recursos 
administratius, de qualsevol tipus, una vegada hagi sigut aprovat definitivament.

Sisè.-  Exposar al públic el present acord junt amb la resta de l’expedient mitjançant 
anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i per publicació al BOP així com en un 
diari dels de més difusió de la província, durant trenta dies hàbils, en els quals les 
persones interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. 

Setè.- Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats 
poden constituir-se en associació administrativa de contribuents, amb les formalitats 
que preveu l’article 37 del RDL 2/2004 de 5 de març. 

Vuitè.- Cas que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà automàticament 
definitiu, sense necessitat de nou acord, publicant llavors tant l’acord com el text 
definitiu en la forma establerta a l’art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març, notificant 
llavors als contribuents les quotes individuals assignades en la forma establerta a l’art. 
34.4 de la mateixa norma.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 14 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP (12) i de C’S ; les 7 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-
Demòcrates(3), d’ERC-AG-AM i PP; i els 2 vots en contra de la CpG-CUP-PA 

9. Aprovar inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials per  
les obres de reurbanització dels carrers Severo Ochoa i part del Camí Can Ros 
dels Ocells, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium.

Número Expedient: 4/2019/241

Fets:

1r. En sessió ordinària de data 11 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment el projecte de reurbanització dels carrers Severo Ochoa i part del 
Camí Can Ros dels Ocells del Polígon Industrial de la Font del Ràdium, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 1.002.254,87 euros. Transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagués presentat cap al·legació ni reclamació, el 
projecte relacionat es considera aprovat definitivament en data 2 de febrer de 2019.



2n. Per resolució d’Alcaldia núm. E-1114/2019 es va resoldre incoar l’oportú expedient 
per la imposició i ordenació concreta de contribucions especials per a l’execució de les 
obres esmentades i demanar els informes corresponents.

3r. Els serveis tècnics municipals, intervenció i secretaria han emès els corresponents 
informes, que consten a l’expedient.

Fonaments de dret :

 I. D’acord amb el que disposen els articles 28 a 37 i 58 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, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar 
obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns 
dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de 
l’Ajuntament per complir la finalitat que li sigui atribuïda. Les obres de reurbanització 
dels carrers Severo Ochoa i part del Camí Can Ros dels Ocells, del Polígon Industrial 
de la Font del Radium, tenen aquesta consideració i per tant, s’inclou en el supòsit 
previst a l’apartat a), del punt 1), de l’article 29 del RDL 2/2004, de 5 de març, a què 
s’ha fet esment.

II. D’acord amb l’article 15.1 d’aquesta norma, correspon a les entitats locals acordar la 
imposició i ordenació dels seus tributs, amb el contingut i procediment que assenyalen 
els articles 16 i 17 del mateix text legal. Concretament, pel que fa a les Contribucions 
especials, l’article 34.1 del RDL 2/2004, de 5 de març invocat, preveu que l’exacció de 
les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació 
en cada cas concret.

III. Atès que l’Ajuntament disposa d’Ordenança General de Contribucions Especials 
aprovada definitivament per acord de Ple de 21 de desembre de 2004 i actualment 
vigent, l’acord concret d’ordenació es pot remetre a ella.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials per l’execució de 
les obres de reurbanització dels carrers Severo Ochoa i part del Camí Can Ros dels 
Ocells del Polígon Industrial de la Font del Radium, definides pel projecte tècnic 
aprovat definitivament en data 2 de febrer de 2019, l’establiment i exigència de les 
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per un augment de valor dels immobles 
de l’àrea beneficiada.

Segon.- Aprovar inicialment la ordenació concreta de les contribucions especials 
imposades, d’acord amb allò que preveu l’article 34.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
amb els extrems següents:

1. Ateses les obres a realitzar, seran especialment beneficiades les finques edificables 
o edificades que es troben dins del sector delimitat pel carrer Severo Ochoa i part del 
Camí Can Ros dels Ocells del Polígon Industrial de la Font del Radium, delimitació que 
es grafia en el plànol annex a l’informe tècnic de l’enginyer-gerent de l’Ajuntament.

2. Són subjectes passius de les contribucions especials els propietaris de les finques 
que ho siguin registralment en la data en que les obres s’hagin executat, és a dir, en la 
data de la seva recepció per part del Consistori.



3. El cost total previst de l’obra, íntegrament suportat per l’Ajuntament perquè no hi ha 
cap subvenció, es fixa en 1.002.254,87 euros. 

4. La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base imposable de les 
contribucions especials es xifra en 639.739,28 euros, corresponent al 63,83 per cent 
del cost suportat per l’Administració per la realització de les obres.

D’acord amb allò que preveu l’article 31.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquesta 
quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzades les obres, si el cost real és 
més alt, o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost final a efectes del càlcul 
de les quotes a repercutir als subjectes passius amb les liquidacions que siguin 
necessàries.

5. Aplicar com a criteri o mòdul de repartiment de la base imposable, el valor cadastral, 
a efectes de l’Impost de béns immobles, a totes les finques incloses en el sector 
beneficiat que es determina a l’informe tècnic de l’enginyer-gerent de l’Ajuntament.

6. En tot allò que no estigui previst en aquest acord s’aplicarà el que disposa 
l’Ordenança General de Contribucions especials vigent en el municipi, en la que es 
regula el tribut i a la que ara es fa expressa remissió.

Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius contribuents i les quotes individuals 
que resulten d’aplicar a la base imposable el mòdul establert, referides a cadascuna de 
les finques i propietaris afectats, segons consta en l’annex adjunt.

Quart.- Exigir el pagament a l’avançada d’aquestes contribucions especials en tres 
terminis: el 30 per cent del pagament a l’inici de les obres, el 30 per cent següent quan 
s’hagi executat el 50 per cent de les obres, i el 40 per cent restant quan les obres 
s’hagin finalitzat. De conformitat amb l’article 33.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, l’Ajuntament pot fer-ho amb el límit de l’import del cost previst per l’any 
següent. 

Cinquè.- Facultar la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de les 
liquidacions resultants d’aquest acord, així com per a la resolució d’eventuals recursos 
administratius, de qualsevol tipus, una vegada hagi sigut aprovat definitivament.

Sisè.-  Exposar al públic el present acord junt amb la resta de l’expedient mitjançant 
anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i per publicació al BOP així com en un 
diari dels de més difusió de la província, durant trenta dies hàbils, en els quals les 
persones interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. 

Setè.- Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats 
poden constituir-se en associació administrativa de contribuents, amb les formalitats 
que preveu l’article 37 del RDL 2/2004 de 5 de març. 

Vuitè.- Cas que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà automàticament 
definitiu, sense necessitat de nou acord, publicant llavors tant l’acord com el text 
definitiu en la forma establerta a l’art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març, notificant 
llavors als contribuents les quotes individuals assignades en la forma establerta a l’art. 
34.4 de la mateixa norma.

Alcalde: Moltes gràcies, farà la presentació el regidor d'obres, el senyor Albert Camps, 
té la paraula.



Senyor Camps: Bé, bona tarda. El sector industrial és un dels pilars que avui 
defineixen l'estructura econòmica de la nostra ciutat. Des de mitjans del segle dinou 
amb l'arribada del ferrocarril es va començar a establir fàbriques a Granollers, les 
quals ens van canviar no només l'economia, sinó també la demografia, el paisatge i la 
societat granollerina. 
Va ser a partir de la dècada dels seixanta del segle passat, que l'activitat industrial es 
va anar traslladant davant l'impuls democràtic cap a zones més perifèriques del 
municipi. 
Un d'aquests nous polígons que es van configurar a la primera meitat dels anys 
setanta va ser el de la Font del Ràdium, a les vores de les hores denominada autovia 
de l'Ametlla. 
Actualment Granollers compta amb set polígons industrials els quals apleguen més de 
sis-cents seixanta activitats i ocupen en dates, dades perdó, del dos mil setze, a més 
de dotze mil quatre-centes treballadores i treballadors. 
Un sector industrial molt potent al nostre municipi i que ens defineix econòmicament. 
Creador de llocs de treball i que des del Govern Municipal volem imposar. Si parlem 
més estrictament del polígon de la Font del Ràdium, estem parlant de vuitanta 
activitats i de prop de més de mil quatre-cents llocs de treball. 
En els darrers anys s'han anat posant al dia els polígons industrials més antics, 
millorant la qualitat Urbana i adaptar-los als canvis que demanda l'accés a les noves 
tecnologies de la comunicació. Dos polígons industrials amb més anys i que 
necessitava una reorganització a fons ja, sense cap mena dubte, el de la Font del 
Ràdium que avui ens ocupa, de fet aquest és el darrer que resta pendent d'actuar-hi. 
El 2007 es va elaborar un projecte executiu de reforma però l'acord entre industrials i 
propietaris el va acabar aparcant perquè ja es començaven a percebre els efectes de 
la crisi econòmica. La millora de la conjuntura econòmica per un costat especialment 
del sector industrial. En segon lloc, el poder disposar d'una línia d'ajuts de suport 
econòmic d’operacions destinades a la millora de polígons industrials per part de la 
Diputació de Barcelona. I, en tercer lloc, la prioritat municipal d'activar el projecte, 
aquest que havíem estat elaborant el 2007, han estat els factors que han fet posar de 
nou sobre la taula la conveniència d'emprendre la millora del sector industrial de la 
Font del Ràdium. 
Per altra part, esdevenia també una oportunitat a l'adequació dels accessos al polígon 
des de la C-17 que té previst la Generalitat de Catalunya en aquest punt i aprofitar 
aquesta actuació per millorar els enllaços de l'autovia amb els carrers i vials de la Font 
del Ràdium. 
Al llarg d'aquests darrers mesos des de promoció econòmica i l'àrea de territori ciutat, 
hem mantingut reunions diverses amb la Junta del polígon. Aquests contactes van 
culminar al desembre passat a la celebració d'una assemblea a la qual industrials i 
propietaris van aprovar, per majoria, participar en els costos econòmics i dur a terme el 
projecte redactat des dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Granollers. 
En aquesta meva intervenció vull expressar el meu agraïment fet des de la Junta i 
també el treball en equip que s'ha vingut fent des del servei municipal de promoció 
econòmica, avui ens acompanya aquí el cap, en Jordi Táboas, i les àries econòmica i 
de territori ciutat. 
I, de manera especial voldria esmentar l’avaluada en aquesta feina no gens fàcil, que 
ha dut a terme el gerent municipal Ricard Ros, que ha coordinat amb encert aquest 
projecte complex com deia. 
Aquest esperit de col·laboració i de compartir, no només s'han materialitzat durant la 
fase de redacció del projecte, sinó que també ens hem compromès a constituir una 
Comissió de seguiment integrada per representants dels industrials, de l'empresa 
adjudicatària i de l'Ajuntament de Granollers que, periòdicament, revisarà l'estat 
d'execució de les obres. 
El pressupost total del projecte que traurem a licitació en els propers mesos és de 3’3  



milions d'euros, una quantitat important i el total de superfície actuar a les voreres i 
calçada de la trama de carrers del polígon és de 36.000 metres quadrats. 
Es durà a terme una reorganització integral dels vials, assumint millores a la superfície 
i renovant, instal·lant aquests serveis del subsòl que sigui necessari. 
En superfície les obres es concentren a la renovació de l'asfalt i les voreres, els guals 
d'accés a les finques i a complir els estàndards d'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
També es procedirà al canvi a tecnologia led de l'enlumenat públic, on el subsòl es 
renovaran en aquests trams que sigui necessari la xarxa de clavegueram i d'aigua 
potable, amb nous embornals per la recollida d'aigua de pluja. 
També es procedirà a la instal·lació de nous prismes pels serveis elèctrics, passos pel 
servei de telefonia, la instal·lació del tritup municipal i l'accés a la fibra òptica, una 
reforma integral per posar al polígon a punt. 
Per això, seguint el model aplicat en anteriors projectes de millora de polígons 
industrials de Granollers, recordo el darrer, va ser el del polígon Congost, és 
necessària la contribució dels propietaris a l'assumpció dels costos de l'obra. 
Seguint el criteri del valor cadastral de les finques, s'ha determinat el que correspon a 
portar cada propietari d'acord com he esmentat, a una metodologia ja contrastada. 
D'aquesta manera el 55%  del pressupost serà portat pel sector privat, el 45% restant 
anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona qui  aportarà 700.000 euros d'acord amb el 
programa, aquell comentat al principi i l'Ajuntament de Granollers ho farà amb vuit 
cents mil euros. 
Una vegada més com va passar amb el fons  Zapatero, amb el polígon Congost, hem 
pogut captar recursos econòmics que ajuden a reduir l'impacte sobre l'Ajuntament i 
especialment sobres els particulars. 
Voldria destacar el factor de suma d'oportunitats que suposa que projecte, que serà 
possible gràcies a la implicació del sector públic i privat, una actuació que revertirà 
lògicament a la millora del patrimoni privat, per això entenem que és just que hi hagi 
contribucions especials de millora que permetrà que des del punt de vista de la 
mobilitat tenir el polígon de la Font del Ràdium més ben connectat a la xarxa viària. 
En definitiva, i acabo, estem convençuts que un cop acabades les obres, el polígon de 
la Font del Ràdium guanyarà en atractivitat per les indústries existents i ajudarà a la 
captació de noves activitats industrials i en definitiva de nous llocs de treball. Moltes 
gràcies.

Alcalde:  Aquí sí que hi ha sol·licitades intervencions. ¿Per part del Partit 
Popular?¿No? Al final Sí. Endavant.

Senyor Sastre: No l'havia demanat jo, però, només es per explicar el sentit de la 
votació. Aquest grup s'abstindrà en aquesta, en aquests dos punts. Explico molt 
breument perquè, no és per una qüestió que no veiem clar el projecte, ni la 
remodelació, ni tampoc de fet la redistribució, és a dir, les contribucions especials, de 
la redistribució del cos d'aquesta obra, sinó per una qüestió simplement del que ha 
sigut el propi equip de Govern, en aquest cas, la regidoria que lidera el senyor el 
Camps qui ha fet aquesta gestions entenc amb els propietaris i, per tant, com que ha 
sigut un acord administratiu en el qual nosaltres diguéssim no hem entrat, simplement 
ens abstindrem per una qüestió, doncs, de què tot i veien bé el projecte, doncs estem 
al marge d'aquestes negociacions i, per tant, per això farem una abstenció.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Camps vol fer un comentari. ¿No? Per tant, 
passaríem a votació. Les dues propostes, senyora secretària, tant la vuit com la nou,  
la votació es conjunta, la vuit i la nou. 



S'aprova per majoria absoluta, amb els 14 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP (12) i de C’S ; les 7 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-
Demòcrates(3), d’ERC-AG-AM i PP; i els 2 vots en contra de la CpG-CUP-PA 

Alcalde: Passem al punt número deu, en el qual el que es proposa. Anem al punt 
número deu en el qual es tracta d'iniciar la licitació del servei de telecomunicacions. 
Endavant.

10. Iniciar la licitació del servei de telecomunicacions.

 
Assumpte: Iniciar expedient licitatori per al contracte de serveis de telecomunicacions  
(LOT 1) i  manteniment de la centraleta IP  (LOT 2)

Número Expedient: 38/2019/48 (2019/002)

1. En data 08 de febrer de 2019 el cap de Servei de Sistemes d’Informació i 
Comunicació ha emès informe tècnic relatiu a la necessitat de prestar el servei de 
telecomunicacions  per part de la pròpia organització de l’Ajuntament de Granollers i 
del Patronat del Museu com de les 4 empreses  municipals i el Consorci Montserrat 
Montero i dividit en els següents LOTS:

LOT1: Servei de Comunicacions de veu i dades per mitjà d’infraestructures 
fixes i d’infraestructures mòbils, així com el subministrament de nous terminals 
mòbils , el seu manteniment i control remot dels mateixos.

LOT 2:Serveis de manteniment de la centraleta IP i serveis associats

2. Atès que les 4 empreses municipals ( Granollers Escena, SL; Granollers Mercat, SL; 
Granollers Promocions I Roca Umbert Fabrica de les Arts, SL) així com el Consorci Montserrat 
Montero  han expressat  mitjançant escrit, el seu interès en formar part de la  licitació referent 
al LOT 1, per la qual cosa s’ha elaborat un Conveni de cooperació horitzontal entre totes les 
parts a dalt enumerades  amb les següents participacions ( preus sense IVA):

Distribució plurianual 
per organisme – FIXE

Imports sense IVA

% 
participació

2019 2020 2021 2022 Total 3 
anys

P0809500B - Ajuntament de Granollers 72,97% 34.333,33 € 82.400,00 € 82.400,00 € 48.066,67 € 247.200,00 €

P5809506H - Patronat Museu de Granollers 1,43% 674,17 € 1.618,00 € 1.618,00 € 943,83 € 4.854,00 €

B62722442 - Granollers Escena, S.L. 2,04% 958,33 € 2.300,00 € 2.300,00 € 1.341,67 € 6.900,00 €

A59145250 - Granollers Promocions, S.A. 1,93% 906,67 € 2.176,00 € 2.176,00 € 1.269,33 € 6.528,00 €

Q0801565C – Consorci Montserrat 
Montero

1,11% 522,50 € 1.254,00 € 1.254,00 € 731,50 € 3.762,00 €

Q0801347F - Granollers Mercat 0,34% 158,33 € 380,00 € 380,00 € 221,67 € 1.140,00 €

B65237877 – Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts

20,19% 9.497,92 € 22.795,00 € 22.795,00 € 13.297,08 € 68.385,00 €

Total ....... 100,00% 47.051,25 
€

112.923,00 
€

112.923,00 
€

65.871,75 
€

338.769,00 €



Distribució plurianual 
per organisme – 
MÒBIL

Imports sense IVA

% 
participació

2019 2020 2021 2022 Total 3 anys

P0809500B - Ajuntament de Granollers 88,82 % 15.941,28 
€

38.259,06 
€

38.259,06 
€

22.317,79 
€

114.777,18 €

P5809506H - Patronat Museu de Granollers 1,02 % 183,79 € 441,10 € 441,10 € 257,31 € 1.323,30 €

B62722442 - Granollers Escena, S.L. 1,60 % 286,74 € 688,17 € 688,17 € 401,43 € 2.064,51 €

A59145250 - Granollers Promocions, S.A. 0,22 % 39,26 € 94,22 € 94,22 € 54,96 € 282,66 €

Q0801565C - Montserrat Montero 0,66 % 119,30 € 286,31 € 286,31 € 167,01 € 858,93 €

Q0801347F - Granollers Mercat 0,58 % 104,04 € 249,69 € 249,69 € 145,65 € 749,07 €

B65237877 – Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts

7,10 % 1.274,35 € 3.058,45 € 3.058,45 € 1.784,10 € 9.175,35 €

Total ....... 100,00% 17.948,75 
€

43.077,00 
€

43.077,00 
€

25.128,25 
€

129.231,00 €

3. El pressupost  tipus o preu màxim de la totalitat del contracte és de 602.580,00€ , el 
que comporta un pressupost net de 498.000€ més 104.580€ en concepte d’IVA ( al 
tipus del 21%) amb el següent desglòs per lots i per entitat:

LOT 1: AJUNTAMENT I PATRONAT DEL MUSEU

LOT 1. TELEFONIA FIXA

Ajuntament 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J2230/92040/22200 TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 41.543,33 € 99.704,00 € 99.704,00 € 58.160,67 € 299.112,00 €

Patronat Museu 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J4314/33320/22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 407,87 € 978,89 € 978,89 € 571,02 € 2.936,67 €

J4315/33330/22200 TELEFON LA TELA 407,87 € 978,89 € 978,89 € 571,02 € 2.936,67 €
Total ........ 815,74 € 1.957,78 € 1.957,78 € 1.142,04€ 5.873,34€

LOT 1.TELEFONIA MÒBIL

Ajuntament 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J1000/92070/22200 TELEFON GRAL. PPEE I COMUNICACIO 715,24 € 1.716,58 € 1.716,58 € 1.001,34 € 5.149,74 €
J1210/91210/22200 TELEFON CONSISTORI 4.997,14 € 11.993,14 € 11.993,14 € 6.996,00 € 35.979,41 €
J2000/92000/22200 TELEFON AREA GOVERN I ECONOMIA 561,65 € 1.347,97 € 1.347,97 € 786,32 € 4.043,91 €

J2230/92020/22200 TELÈFON SUPORT INFORMATIC 482,62 € 1.158,29 € 1.158,29 € 675,67 € 3.474,86 €
J2230/92040/22200 TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 4.817,23 € 11.561,36 € 11.561,36 € 6.744,12 € 34.684,07 €

J2300/24100/22200 TELEFON PROMOCIÓ ECONÒMICA 134,67 € 323,20 € 323,20 € 188,53 € 969,60 €

J3100/16900/22200 TELEFON DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS 1.233,43 € 2.960,23 € 2.960,23 € 1.726,80 € 8.880,70 €

J3111/15322/22200 TELEFON U.O.S. 1.032,57 € 2.478,16 € 2.478,16 € 1.445,59 € 7.434,49 €

J3200/15001/22200 TELEFON DIR. I ADMIN. TERRITORI 946,09 € 2.270,62 € 2.270,62 € 1.324,53 € 6.811,86 €



J3240/17000/22200 TELEFON MEDI AMBIENT 279,74 € 671,37 € 671,37 € 391,63 € 2.014,11 €

J4100/32001/22200 TELEFON GRAL. EDUCACIO 510,70 € 1.225,68 € 1.225,68 € 714,98 € 3.677,03 €

J4200/34000/22200 TELEFON ADMIN. ESPORTS 478,92 € 1.149,40 € 1.149,40 € 670,48 € 3.448,19 €
J4310/33000/22200 TELEFON ADMINISTRACIO CULTURA I JOVENTUT 1.027,27 € 2.465,46 € 2.465,46 € 1.438,18 € 7.396,37 €
J4311/33811/22200 TELEFON COMISSIÓ FESTA MAJOR 168,94 € 405,46 € 405,46 € 236,52 € 1.216,37 €
J5110/31100/22200 TELEFON SALUT PUBLICA I CONSUM 239,31 € 574,34 € 574,34 € 335,03 € 1.723,03 €
J5120/23101/22200 SERVEIS SOCIALS 608,67 € 1.460,81 € 1.460,81 € 852,14 € 4.382,42 €
J5211/92410/22200 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 365,37 € 876,89 € 876,89 € 511,52 € 2.630,67 €
J5220/13000/22200 TELEFON GRAL.SEGURETAT CIUTADANA 689,38 € 1.654,52 € 1.654,52 € 965,14 € 4.963,56 €

Total ........ 19.288,94 € 46.293,46 € 46.293,46 € 27.004,52 €138.880,39 €

Patronat Museu 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J4314/33320/22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

J4315/33330/22200 TELEFON LA TELA 222,39 € 533,73 € 533,73 € 311,34 € 1.601,19 €
Total ........ 222,39 € 533,73 € 533,73 € 311,34€ 1.601,19€

61.870,41 € 148.488,97 € 148.488,97 € 86.618,57 € 445.466,92 
€

LOT 1: Consorci Montserrat Montero 

Consorci 2019 2020 2021 2022    Total    
G649/32340/22200 Servei d’infraestructures fixes 632,23 1.517,34 1.517,34 885,12 4.552,02
G649/32340/22200 Servei d’infraestructures mobils 144,35 346,44 346,44 202,08 1.039,31

TOTAL 776,58 1.863,78 1.863,78 1.087,20 5.591,33

LOT 1: Les societats assumeixen  dotar el centre de cost de l'exercici afectat amb 
crèdit suficient per  atendre les despeses que es derivin del lot 1.

LOT 2: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

LOT 2. MANTENIMENT DE CENTRALETA

Ajuntament 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J2230/92040/22200 TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 7.562,50 € 18.150,00 € 10.587,50 € 0,00 € 36.300,00 €
TOTAL LICITACIÓ 69.432,91 € 166.638,97 € 159.076,47 € 86.618,57 € 481.766,92 

€

4. Atès que el valor estimat  del contracte és de 1.008.000,00  € IVA exclòs. Aquesta 
xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot d’acord la previsió de 
l’article 101 LCSP , incloses les possibles pròrrogues per un període de 2 anys més, 
fins un màxim de 5 anys per al LOT 1, i fins un màxim de 4 anys per al LOT2.

5. Els responsables del contracte serà, d'acord amb l'article 62 de la Llei de contractes 
del sector públic, per ambdós  LOTS, el Senyor Xavier Sánchez Castellana, tècnic 
superior del servei de Sistemes d’Informació i Comunicació, i el Senyor Jaume Taulats 
Martin, cap del servei de  Sistemes d’Informació i Comunicació.

6. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant 



procediment obert  subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, d'acord 
amb els articles 122 a 126 i l’article 156 i següents de la Llei 9/2017 , 08 de novembre 
que aprova la Llei de contractes del sector públic.

7. S’ha formalitzat el Conveni  com a eina de cooperació horitzontal, d’acord amb la 
previsió de l’article 31.1.b i 31.2 de la llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i l’article 38 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la 
Directiva 2004/18/CE.

Fonaments de dret:

-Articles 16, 17 i 18 i 22  de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes mixt de serveis i 
subministrament subjectes a regulació harmonitzada.

-Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.

-Article 62 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel 
que fa a la designació d'un/a responsable del contracte.

-Article 117 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic,pel 
que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

-Articles 156 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel 
que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert.

Es proposa al Ple:

Primer. Aprovar l’esborrany del Conveni com a medi de cooperació horitzontal per a  
la contractació conjunta entre l’Ajuntament de Granollers, les 4 empreses municipals ( 
Granollers Escena, SL; Granollers Mercat, SL; Granollers Promocions I Roca Umbert 
Fabrica de les Arts, SL) així com el Consorci Montserrat Montero 

Segon.-  Iniciar l'expedient licitatori per al contracte de servei de telecomunicacions  
per part de la pròpia organització de l’Ajuntament de Granollers i del Patronat del 
Museu com de les 4 empreses  municipals i el Consorci Montserrat Montero i dividit en 
els següents LOTS:

LOT1: Servei de Comunicacions de veu i dades per mitjà d’infraestructures 
fixes i d’infraestructures mòbils, així com el subministrament de nous terminals 
mòbils , el seu manteniment i control remot dels mateixos.

LOT 2:Serveis de manteniment de la centraleta IP i serveis associats,  

mitjançant procediment obert  subjecte a regulacio harmonitzada i tramitació ordinària, 
per un import de 602.580,00€ ( IVA inclòs) d'acord amb els fets i fonaments de dret 
invocats  amb la distribució per lots a continuació indicada:

LOT 1: Import màxim de 468.000,00 euros més  98.280,00 euros d’IVA (21%) per un 
termini d’execució de 3 anys.

LOT 2: Import màxim 30.000,00 euros més 6.300,00 euros d’ IVA (21%) per un termini 
d’execució de 2 anys.



Tercer.- Autoritzar la despesa municipal i declarar la plurianualitat amb el següent 
desglòs d’imports per lots, anualitats i  entitat:

LOT 1: AJUNTAMENT I PATRONAT DEL MUSEU

LOT 1. TELEFONIA FIXA

Ajuntament 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J2230/92040/22200 TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 41.543,33 € 99.704,00 € 99.704,00 € 58.160,67 € 299.112,00 €

Patronat Museu 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J4314/33320/22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 407,87 € 978,89 € 978,89 € 571,02 € 2.936,67 €

J4315/33330/22200 TELEFON LA TELA 407,87 € 978,89 € 978,89 € 571,02 € 2.936,67 €
Total ........ 815,74 € 1.957,78 € 1.957,78 € 1.142,04€ 5.873,34€

LOT 1.TELEFONIA MÒBIL

Ajuntament 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J1000/92070/22200 TELEFON GRAL. PPEE I COMUNICACIO 715,24 € 1.716,58 € 1.716,58 € 1.001,34 € 5.149,74 €
J1210/91210/22200 TELEFON CONSISTORI 4.997,14 € 11.993,14 € 11.993,14 € 6.996,00 € 35.979,41 €
J2000/92000/22200 TELEFON AREA GOVERN I ECONOMIA 561,65 € 1.347,97 € 1.347,97 € 786,32 € 4.043,91 €

J2230/92020/22200 TELÈFON SUPORT INFORMATIC 482,62 € 1.158,29 € 1.158,29 € 675,67 € 3.474,86 €
J2230/92040/22200 TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 4.817,23 € 11.561,36 € 11.561,36 € 6.744,12 € 34.684,07 €

J2300/24100/22200 TELEFON PROMOCIÓ ECONÒMICA 134,67 € 323,20 € 323,20 € 188,53 € 969,60 €

J3100/16900/22200 TELEFON DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS 1.233,43 € 2.960,23 € 2.960,23 € 1.726,80 € 8.880,70 €

J3111/15322/22200 TELEFON U.O.S. 1.032,57 € 2.478,16 € 2.478,16 € 1.445,59 € 7.434,49 €

J3200/15001/22200 TELEFON DIR. I ADMIN. TERRITORI 946,09 € 2.270,62 € 2.270,62 € 1.324,53 € 6.811,86 €

J3240/17000/22200 TELEFON MEDI AMBIENT 279,74 € 671,37 € 671,37 € 391,63 € 2.014,11 €

J4100/32001/22200 TELEFON GRAL. EDUCACIO 510,70 € 1.225,68 € 1.225,68 € 714,98 € 3.677,03 €

J4200/34000/22200 TELEFON ADMIN. ESPORTS 478,92 € 1.149,40 € 1.149,40 € 670,48 € 3.448,19 €
J4310/33000/22200 TELEFON ADMINISTRACIO CULTURA I JOVENTUT 1.027,27 € 2.465,46 € 2.465,46 € 1.438,18 € 7.396,37 €
J4311/33811/22200 TELEFON COMISSIÓ FESTA MAJOR 168,94 € 405,46 € 405,46 € 236,52 € 1.216,37 €
J5110/31100/22200 TELEFON SALUT PUBLICA I CONSUM 239,31 € 574,34 € 574,34 € 335,03 € 1.723,03 €
J5120/23101/22200 SERVEIS SOCIALS 608,67 € 1.460,81 € 1.460,81 € 852,14 € 4.382,42 €
J5211/92410/22200 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 365,37 € 876,89 € 876,89 € 511,52 € 2.630,67 €
J5220/13000/22200 TELEFON GRAL.SEGURETAT CIUTADANA 689,38 € 1.654,52 € 1.654,52 € 965,14 € 4.963,56 €

Total ........ 19.288,94 € 46.293,46 € 46.293,46 € 27.004,52 €138.880,39 €

Patronat Museu 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J4314/33320/22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

J4315/33330/22200 TELEFON LA TELA 222,39 € 533,73 € 533,73 € 311,34 € 1.601,19 €
Total ........ 222,39 € 533,73 € 533,73 € 311,34€ 1.601,19€

61.870,41 € 148.488,97 € 148.488,97 € 86.618,57 € 445.466,92 
€

LOT 1: Consorci Montserrat Montero 



Consorci 2019 2020 2021 2022    Total    
G649/32340/22200 Servei d’infraestructures fixes 632,23 1.517,34 1.517,34 885,12 4.552,02
G649/32340/22200 Servei d’infraestructures mobils 144,35 346,44 346,44 202,08 1.039,31

TOTAL 776,58 1.863,78 1.863,78 1.087,20 5.591,33

LOT 1: Les societats assumeixen  dotar el centre de cost de l'exercici afectat amb 
crèdit suficient per  atendre les despeses que es derivin del lot 1.

LOT2: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

LOT 2. MANTENIMENT DE CENTRALETA

Ajuntament 2019 2020 2021 2022 Total 
contracte

J2230/92040/22200 TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 7.562,50 € 18.150,00 € 10.587,50 € 0,00 € 36.300,00 €
TOTAL LICITACIÓ 69.432,91 € 166.638,97 € 159.076,47 € 86.618,57 € 481.766,92 

€

Quart.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte per ambdós  LOTS, al Senyor 
Xavier Sánchez Castellana, tècnic superior del servei de Sistemes d’Informació i 
Comunicació, i al Senyor Jaume Taulats Martin, cap del servei de  Sistemes 
d’Informació i Comunicació. 

Sisè.- Facultar al senyor Alcalde/President de la corporació per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per a l'execució d'aquest acord

Setè.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al DOUE i al perfil del 
contractant de la web municipal.

Vuitè.- Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el 
present acord.

Acalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha sol·licitades intervencions, sí que hi ha 
sol·licitada votació. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP (12), de C’S i PP; i les 8 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-
Demòcrates(3), d’ERC-AG-AM i de la CpG-CUP-PA 

Alcalde: Passem a la Comissió informativa de l'àrea de Serveis a la persona, en el 
qual el punt onze es proposa l'adhesió al pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya promogut pel Síndic de Greuges. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

11. Adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel 
Síndic de Greuges

Número Expedient: 3/2019/242



Fets:

En nombrosos municipis de Catalunya hi ha desequilibris entre centres escolars en la 
composició social de l'alumnat i, conseqüentment també, diferències entre la 
composició social d'aquests centres i la dels seus respectius territoris de referència 
(zona d'escolarització, barri, municipi). Són territoris on es poden trobar centres amb 
una elevada concentració d’alumnat socialment desfavorit i altres centres amb una 
composició social significativament més afavorida, tot i ubicar-se en la mateixa zona.

L'any 2016, el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de Catalunya dos 
informes monogràfics sobre la segregació escolar, amb l'objectiu d'analitzar els dos 
grans àmbits de la política educativa que contribueixen tant a la reproducció com a la 
lluita contra aquest fenomen: la gestió del procés d'admissió d'alumnat i la provisió de 
condicions d’escolarització als diferents centres.

L'anàlisi objectiva de les dades feta va posar de manifest que en la darrera dècada no 
hi havia hagut avenços significatius en aquesta matèria, tot i el consens existent que la 
segregació escolar afecta negativament el rendiment del sistema educatiu i la seva 
cohesió social, alhora que vulnera el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, 
protegit per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i per la 
legislació estatal i catalana en matèria d’educació, especialment per als infants 
d’origen social menys afavorit, que veuen limitades les seves oportunitats educatives.

Des de la convicció que, sense la coresponsabilitat de tots, es fa molt difícil promoure 
polítiques realment efectives per promoure l'equitat en l'admissió d'alumnat, el Síndic 
de Greuges de Catalunya, amb la col·laboració del Departament d'Educació i amb la 
participació dels diferents agents de la comunitat educativa està treballant per construir 
un Pacte contra la segregació escolar que compti amb la implicació dels principals 
actors que intervenen en la política educativa. 

Amb aquest propòsit, des de gener de 2017, el Síndic de Greuges ha promogut un 
procés de treball, que ha comptat amb la participació, entre d'altres, de les entitats 
municipalistes, per elaborar un document que contingui propostes d'actuacions 
concretes, clares i viables, fonamentalment a desenvolupar per part del Departament 
d'Educació, amb l'aprofitament dels marges d'actuació disponibles que ens ofereix 
l'actual ordenament jurídic, i que estableixi un mètode de treball posterior per fer el 
seguiment i l'avaluació de la implementació de les diferents actuacions previstes.

La darrera versió del document de Pacte contra la segregació escolar, de desembre de 
2018 fou formulada pel Síndic de Greuges de Catalunya en resolució relativa a 
l’expedient AO-00267/2018. 

Per garantir l'impuls institucional al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, i 
atès que les administracions locals tenen un paper fonamental en la planificació 
educativa, i la seva intervenció és bàsica per combatre la segregació escolar, el Síndic 
de Greuges de Catalunya ha sol·licitat la participació de l’Ajuntament de Granollers en 
la signatura del Pacte. 

És d’interès de l’Ajuntament de Granollers participar en l’impuls el Pacte contra la 
segregació escolar a Catalunya. 

Fonaments de dret :



I. Article 4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), aprovat per la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, relatiu als drets i principis rectors, on es disposa 
que «Els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les 
llibertats i els drets que reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió 
Europea, la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la 
protecció dels drets humans i els altres tractats i convenis internacionals 
subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats 
fonamentals».

II. Article 21.1 de l’EAC, en relació als drets i deures en l’àmbit de l’educació, on 
s’estableix que «Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a 
accedir-hi en condicions d'igualtat.»

III. Article 39 de l’EAC, on es disposa que  «1. Els poders públics de Catalunya han 
d'orientar les polítiques públiques d'acord amb els principis rectors que 
estableixen la Constitució i aquest Estatut. En l'exercici de llurs competències, 
els poders públics de Catalunya han de promoure i adoptar les mesures 
necessàries per a garantir-ne l'eficàcia plena» i que «2. El reconeixement, el 
respecte i la protecció dels principis rectors informen la legislació positiva, la 
pràctica judicial i l'actuació dels poders públics.»

IV. Article 131 de l’EAC, relatiu a les competències en matèria d’Educació. 

V. Article 78 de l’EAC, on es regula la figura del Síndic de Greuges, establint que 
«1. El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats 
que reconeixen la Constitució i aquest Estatut», i que «5. Les administracions 
públiques de Catalunya i les altres entitats i persones a què fa referència l'apartat 
1 tenen l'obligació de cooperar amb el Síndic de Greuges.»

VI. Article 4 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, quant a 
les competències del Síndic que «vetlla per la protecció i la defensa dels drets i 
les llibertats reconeguts per la Constitució, per l’Estatut i per les normes de 
desenvolupament corresponents, i per la protecció i la defensa dels drets dels 
infants 

i dels adolescents (...)»

VII.  Article 41 de la Llei del Síndic de Greuges, on es regulen les actuacions d’ofici 
del Síndic, i on es disposa que «El Síndic de Greuges pot investigar d’ofici, tant 
per iniciativa pròpia com a sol·licitud dels subjectes legitimats pels apartats 1.b i 
3 de l’article 27, els actes en què l’activitat o la inactivitat atribuïble a les 
administracions, els organismes, les empreses o les persones a què fa 
referència l’article 26 pugui haver vulnerat drets o llibertats constitucionals o 
estatutaris.»

VIII. Títol VI de la Llei  del Síndic de Greuges, on es regula la col·laboració amb el 
Síndic de Greuges.

IX. Articles 3 i 4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), on es regulen 
el dret a una educació integral i el dret d’accés al sistema educatiu. 

X. Articles 158 i 159 de la LEC, on es disposen les competències de l’Administració 
de la Generalitat i dels ens locals, respectivament. 

Es proposa



Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers al Pacte contra la segregació 
escolar a Catalunya promogut pel Síndic de Greuges.

Segon.- Contribuir, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, i en els àmbits d’actuació de l’administració local, a aplicar 
les mesures contingudes en el Pacte. 

Tercer.- Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si s’escau, quan s’abordin 
aspectes relacionats amb l’àmbit de competències de les administracions locals o amb 
el propi municipi.

Alcalde: Moltes gràcies, farà la presentació de la proposta el regidor d'educació el 
senyor Francesc Arolas té la paraula. Endavant.

Senyor Arolas: Des d’aquest govern hem defensat i defensem l’educació, en el sentit 
més ampli de la paraula, com a l’eix central per al desenvolupament i creixement de 
totes les persones. Una educació que s’ha de basar en l’equitat per tal que tots els 
infants, adolescents i joves de la ciutat tinguin les mateixes oportunitats sigui quina 
sigui la seva situació.
L’Ajuntament de Granollers ha fet una aposta, des de fa molts anys, per la lluita contra 
la segregació escolar i en defensa de l’equitat educativa, com es demostra en 
l’evolució dels estudis del Síndic de Greuges i el propi estudi extern que va encarregar 
a l’Ajuntament el doctor Xavier Bonal. 
En aquest sentit, per exemple, els 3 últims anys s’ha dut a terme un treball intens amb 
tota la comunitat educativa de la ciutat, que va iniciar-se amb un estudi que feia 
referència i que mostra una situació dels centres i feia propostes de millora per tal 
d’actuar. Seguit d’aquest estudi s’han creat dues comissions de treball integrades per 
representants de tots els sectors de la comunitat educativa, que s’ha materialitzat en 
un seguit d’actuacions que ja vam presentar ara fa just una setmana. Per tot això, 
portem a aprovació l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a aquest pacte promogut 
pel Síndic de Greuges i treballat amb el Departament d’Educació, amb els partits 
polítics representats al Parlament, amb els sindicats, amb les famílies i amb les 
patronals dels centres concertats, amb la voluntat que, sabent de la importància de la 
lluita contra la segregació escolar s’hi puguin sumar també tots els partits d’aquest 
ajuntament i no sigui només un acord del govern. 
Creiem, i coincidim amb el Departament d’Educació i amb el Síndic de Greuges, en la 
importància de consensuar un pacte com aquest a nivell de país, on tot i la pluralitat de 
visions sobre l’educació, es comparteix la necessitat d’avançar cap a un sistema 
educatiu més inclusiu i equitatiu, que faci possible l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 
El pacte fa un seguit de propostes per tal de treballar a favor de l’equitat del sistema 
educatiu català. Mesures que afecten a tots els actors de la comunitat educativa: el 
principal, el Departament d’Educació, qui té plenes competències al respecte i, per 
tant, la màxima responsabilitat en l’escolarització a Catalunya. Però també les 
direccions dels centres, els docents, els ajuntaments o les famílies hem d’implicar-nos 
per a què aquest canvi s’acabi produint. Només treballant des de la coresponsabilitat 
aconseguirem trencar amb la segregació escolar i fer un sistema educatiu 
veritablement just per tota la ciutadania. 
Aquesta qüestió, la coresponsabilitat entre tots els actors de la comunitat educativa, 
és, al nostre parer, un dels punts forts del pacte. Més enllà, com ja he dit, que sigui el 
Departament d’Educació qui té la màxima responsabilitat, en aquest document hi ha 
mesures i actuacions que ens interpel·len a totes i a tots. Reconeixent l’esforç i la bona 
voluntat dels diferents sectors que hi han treballat i que finalment signaran el pacte, és 
imprescindible que això es vegi traduït en una voluntat política per dur-lo a terme, ja 
sigui amb les decisions necessàries com amb l’assignació de les partides 



pressupostàries que facin falta per dotar dels recursos per implementar-lo. I aquí, qui 
té la màxima responsabilitat és el Departament d’Educació i el Govern que elaborin els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya en els propers anys. 
Per això demanem des d’aquí a totes les persones amb responsabilitat en aquestes 
institucions que actuïn en conseqüència, per a què després de la feina feta i d’arribar a 
una acord molt majoritari, tot això no quedi en unes bones intencions i en paper mullat, 
com al nostre parer està passant amb el nou decret d’escola inclusiva, que per la 
manca de recursos: humans, materials i econòmics, el seu desplegament s’està fent 
de manera molt parcial i precària. 
De les 25 grans actuacions que concreta el pacte, algunes ja s’estan portant a terme i 
el que cal millorar-les o aprofundir-hi; d’altres són de nova implementació i en algun 
cas cal corregir-les. 
Amb tota seguretat aquestes actuacions i la seva priorització no seran compartides 
plenament per tots els actors, tampoc per nosaltres, però considerem que aquest és 
un molt bon pacte i que a nivell general aquest és un pas molt important i significatiu 
pel país per a què d’una vegada, veritablement, hi hagi una estratègia comuna i 
compartida, per lluitar contra la segregació escolar a Catalunya. 
Per tot això, proposem als grups municipals l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de 
Granollers a aquest pacte. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí si hi ha anunciades intervencions. Per part del Partit 
Popular¿No? Per part de la Cup? Sí? El senyor Navarro té la paraula. Endavant.

Senyor Navarro: Moltes gràcies. Bé aquest és un tema que, de fet, com ha dit el 
regidor, portem treballant-lo tota la legislatura en l'àmbit local. 
Jo hem referiré al pacte, malgrat que, com ell ha intervingut fent referència a temes de 
Granollers, doncs, crec que val la pena fer la reflexió. 
Per nosaltres, aquest pacte Nacional contra la segregació escolar, hem de dir que té 
elements positius, sobretot, el fet de generar el debat sobre un tema que estava 
amagat, que hi és. Tenim dades d’escoles de Granollers, podem diferenciar escoles on 
hi ha un 80% d'alumnat estranger, d'altres finançades amb diners públics de tots i totes 
que tenen un 6% d'alumnat estranger. 
Podem diferenciar escoles on les famílies que tenen estudis superiors són un 8’3%, a 
d'altres on és un 95%. Això és una mostra de la desigualtat i de la manca d'equitat, i 
de fet, és una llàstima que després de quasi quaranta anys de governs de la 
Generalitat sigui el primer cop que algú que no és el Departament, sinó que és el 
Síndic, vulgui generar un debat a l'entorn d'aquest tema. 
Hem de dir també, però, que malgrat la visió optimista que se'ns dóna des de l'equip 
de Govern, el pacte comença fluix; hem de recordar que el principal sindicat Nacional i 
de classe de l'ensenyament públic, no signa el pacte. Que la principal Federació 
d'escoles, de famílies, perdó, d'escoles la FEPAC tampoc signa el pacte. Per tant no té 
el consens de la majoria de la comunitat educativa, malgrat altres federacions i altres 
sindicats que tenen tot el nostre respecte, però, que no recullen la inquietud a la 
majoria del professorat, no té el suport dels agents que han d'ajudar a fer aquest canvi. 
A més, per nosaltres les mesures que es proposen són insuficients i no estan 
blindades, no tenim amb la lectura que fem del pacte, la convicció de que aquestes es 
compleixin i ens dóna la sensació que és un document que com que no té aquest 
blindatge, doncs, no serà possible desenvolupar-lo. De fet, hi ha problemes 
estructurals i aquests problemes estructurals s'han d'abordar, per exemple, tenim un 
problema estructural que és el poble suposa que hi ha en l'àmbit educatiu està per 
sota del 3% del PIB i aquesta és una realitat que fa que moltes de les mesures si no hi 
ha pressupost es converteixin en paper mullat. 
Encara hi ha elements que potser els podem debatre més des del punt de vista 
ideològic però que són fonamentals, per exemple, no hi ha intenció en el pacte de 
revertir un principi que alguns agents consideren bàsic, sobretot, deixi-m’ho dir, els de 



l'escola concertada que és que la llibertat d'elecció de centre passi per damunt d'altres 
criteris com ara el de l'equitat, com que això no hi és, no tenim una escola concertada 
cas pugui fiscalitzar de manera real. 
En el Pacte, els verbs que s'utilitzen quan es parla de tot això, són verbs que, per 
nosaltres, tenen poc contingut, no són clars, parlen de regular, de preveure, de definir, 
torno, ens falta valentia. 
Per altra banda, tampoc garanteix que les oficines municipals d'escolarització controlin 
tot el procés de matriculació, aquest és un element clau, no hi és aquí, s'hauria és cert 
de canviar la llei, doncs, canviem-la sí és el cas i, si és buscar consens de tota la 
comunitat perquè aleshores sí que podem dir que estan a la llei incorporades i, per 
tant, s'aplicaran. 
Si aquestes mesures que proposa el Pacte després no hi ha aquesta voluntat política i 
en aquests moments ningú ens ha dit que hi sigui, realment no serviran per fer un 
canvi real que ens porti cap a una escola molt més equitativa. 
Tampoc es parla per exemple d'un element que per nosaltres és central i és que, qui 
no compleixi aquests acords hauria de ser sancionat. ¿Quines sancions s'aplicaran en 
els centres que no compleixin? Per tant tots aquests elements que ens fan votar en 
contra, de fet el nostre grup Parlamentari ha preparat una mica la proposta i anirà en 
aquest sentit, però, nosaltres, donat que el regidor s'hi ha referit volem referir-nos al 
que ha succeït a Granollers. 
A Granollers podem dir que a través de l'estudi que es va proposar la Fundació Bofill 
es va mirar de fer una cosa semblant. Hem de recordar que el regidor diu, aquest 
equip de Govern té aquest tema com un tema central que nosaltres que és el primer 
cop que estem a l'Ajuntament, ja des de fora ho havíem vingut demanant i és a 
l'informe del Síndic de l'any 2007 el que planteja una realitat que no està basada ni 
molt menys en l'equitat. Des del 2007 l'actuació que s'ha fet significativa és l'estudi, la 
presentació del qual es va produir fa unes setmanes o fa uns dies perdoni. 
Un altre cop, en el tema de Granollers, ens trobem que no es va al fons del problema, 
ja en el seu moment nosaltres vam plantejar seriosos dubtes al respecte d'algunes 
coses que no ens van semblar adequades, per fer un pacte també cal tenir lideratge i a 
vegades els consensos han de deixar si realment es volen repartir situacions com les 
que he comentat abans. 
Per exemple, alguns centres concertats no van donar les dades sol·licitades. 
Alguns centres concertats vam frenar mesures fiscalitzadores, mesures que s'havien 
proposat des de l'estudi i que podrien haver revertit part de la segregació escolar. 
En el si de les comissions el regidor i jo on van formar part d'una d'elles, no es va 
acceptar que famílies de l'escola Ponent poguessin explicar a les sessions obertes a la 
ciutadania la seva proposta i la seva forma de treballar participant activament a 
l'escola, en base a una suposada igualtat de centres, igualtat que les dades que han 
sortit publicades a la premsa mostra que no existeix. Si volem revertir-ho hem de fer 
mesures que positivitzi amb uns. 
Hem de fer mesures que preservin en els centres que necessiten de més suport i això 
no es va voler fer ara aquest, deixi-m'ho dir, maleït consens, perquè torno, el consens 
parteix de la desigualtat i una desigualtat profunda senyor Arolas i jo crec que això no 
ho tenim prou clar en aquest equip de Govern, torno, i potser vostè no era regidor, 
però entenc que el senyor alcalde era alcalde i la majoria membres de l'equip de 
Govern en el seu moment va sentir a parlar d'aquest estudi. 
Arriben tard, arriben amb uns pretesos equilibris que no porten a atacar darrere el 
problema i que nosaltres trobem a faltar plenament. 
Un altre element que els hi plantegen aquestes dades que torno,no les dic jo, sinó que 
estan publicades, home ens hagués agradat que es plantegessin en algun moment fer 
una campanya de suport de l'escola pública, que està molt necessitada degut als 
problemes del sistema que estàvem comentant. 
Per tant, tot plegat i deixin-m'ho dir, com que és dels últims cops que parlem d'aquest 
tema, expressar la nostra decepció perquè realment aquest és un tema en el qual no 



s'hi ha volgut aprofundir, no s'hi ha fet un debat públic i creiem que s'ha quedat a 
mitges sense mesures que realment ajudin a aprofundir en l'arrel del problema. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans alguna intervenció? ¿Sí?, el senyor 
Carmany té la paraula.

Senyor Carmany: Molt breu. Nosaltres amb aquest pacte ens abstindrem perquè, tot i 
que, amb el grup Parlamentari o en Ciutadans ha assistit a totes les reunions del pacte 
contra la segregació escolar convocades pel Síndic, precisament perquè creiem que 
és un problema molt greu, que hi ha a Catalunya hem fet aportacions des de 
Ciutadans es van fer aportacions com la gratuïtat dels llibres de text, buscar solucions 
per tractar la bretxa que produeix l'aprenentatge de l'anglès segons la situació 
econòmica de les famílies, el fracàs escolar dels alumnes amb origen emigrants etc 
etc, Nosaltres, tot i haver assistit a les reunions, al no haver sigut cap de les nostres 
propostes pràcticament ni estudiades, doncs, ens abstenim en aquest pacte.

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

Senyor Mur: Gràcies alcalde. Bé, nosaltres anticipo que votarem a favor d'aquest 
pacte, però la lectura del text del pacte ens ha portat a fer un algunes reflexions, 
potser, una mica més enllà del propi document. 
Entenem la segregació no només en origen, entenem que la segregació escolar es 
produeix per molts tipus diferents, per molts motius diferents i, per tant, entenem que 
no només hem de treballar en l'àmbit escolar, en l'àmbit de l'escola, sinó que hem de 
procurar tenir una ciutat equilibrada per exemple doncs en polítiques d'habitatge, renta 
que es rep per càpita amb àmbits sanitari, hem de tenir una ciutat equilibrada que 
permeti que determinats col·lectius de persones no visquin precisament tots amb un 
lloc, perquè això es el que llavors provoca que determinades escoles, també dit, 
tinguin una major matrícula de determinats alumnes. 
Ens sembla que és bo que la segregació no l'entenguem només a l'àmbit educatiu, 
sinó que la segregació l'entenguem a l'àmbit de la ciutat en si, perquè si entenem la 
segregació de l'àmbit de la ciutat evitarem, segurament, la segregació en l'àmbit 
educatiu, per tant, és un model de ciutat general i no només a l'entorn educatiu. 
És que en les nostres escoles, com comentaven els companys de la Cup, n'hi han 
doncs amb un percentatge molt elevat de nois i noies procedents d'altres llocs també 
és cert que a vegades  insisteixo, això potser es referma que deia abans, la 
complexitat d'un centre escolar esdevé precisament perquè un lloc on està situat hi ha 
una alta complexitat social i, per tant, és en aquest àmbit insisteixo que hem de 
treballar. 
Nosaltres valorem per exemple positiu del Pacte, el decret d'admissió en els quals per 
exemple es vol eliminar, o s'ha eliminat ja el tema dels centres on hi havien hagut 
germans. Perquè entenem que això és bo, precisament per anar insistint en el primer 
punt, perquè entenem que potser algunes persones van anar a un centre escolar, han 
passat uns anys, la realitat social d'aquell espai, d'aquell entorn ha canviat ,i per tant, 
tenir aquest dret preferent simplement perquè algú va anar a aquella escola fins i tot 
pot anar contràriament relacionat amb la realitat del barri, i per tant, tornaríem a tenir 
un element de segregació indirecta. Per tant ens sembla correcte que en tot cas una 
cosa és tenir el germà dins o la germana a dins i una altra cosa es que algú de la 
família, algun germà hi hagi anat, per tant eliminar aquest tema dels criteris d'emissió 
ens sembla que pot ser important. 
Nosaltres també veiem i entenem que els projectes educatius i sempre ho hem 
defensat, potser aquí discrepem d'algun altre grup del consistori, nosaltres sempre 
hem defensat els projectes específics dels centres educatius i entenem que el que 
hauríem de fer i precisament, possiblement des de l'Ajuntament des de les regidories 



diguem-ne competents en aquest àmbit, és ajudar a que els diferents centres 
educatius en la ciutat s'animin a tenir el seu propi projecte específic educatiu. 
Els companys de la Cup parlaven d'escoles iguals, nosaltres creiem que hem de parlar 
d'escoles equivalents, perquè les escoles iguals no poden ser, els professors no són 
iguals, no poden ser perquè els alumnes no són iguals, però en canvi el que si hem de 
treballar i el que hem de lluitar és perquè les coses siguin equivalents perquè no hi 
hagi aquesta actitud a vegades o aquesta situació de què es valora més una escola 
per una altra per, vés a saber quines raons, i per quins criteris, i en aquí torno a insistir, 
seria un bon lloc perquè des de l'Ajuntament abans el regidor parlava molt de la 
Generalitat, a tenir el màxim, és la màxima responsable, efectivament, segur que des 
de la perspectiva econòmica i de recursos humans, la Generalitat ha de ser qui lideri 
aquest projecte, però també hem d'estar al cas i hem de tenir present que podem fer 
des de l'Ajuntament, quines són les actuacions pròpies que podem dur a terme i, per 
exemple una d'elles pot ser aquest precisament ajudar a les escoles a que estiguin 
passant per una situació diguem-ne, de descrèdit a potenciar-les i a valorar-les i posar-
les en el mapa de l'educació de la ciutat. Potser fóra una mica del context del que és el 
Pacte, fèiem també una reflexió perquè en el pacte es parla sobre temes d'innovació. 
Nosaltres entenem que la innovació ha de servir per millorar tant la part pedagògica, 
com la part social, i torno a insistir en el que he dit al començament de què a nosaltres 
ens sembla que solucionant els problemes socials també acabarem ajudant a reduir la 
segregació. 
També del Pacte destaquem el tema de la transparència, per exemple, i en aquí de les 
quotes, les concertades, ens sembla important que una escola concertada expliqui, 
clarament, en tot cas, les persones que decideixin anar allà, quines són les despeses 
que tindran que sempre seran extraescolars, no pas d'escolarització perquè llavors no 
tindria sentit, llavors estaríem en fals i efectivament s'haurien de perseguir, per això 
entenc que hi ha la inspecció educativa també. 
I acabo, diríem que tot el que hem dit, totes les reflexions que hem fet i tota la lluita de 
la segregació escolar tant a d'afectar a l'escola pública, efectivament ,no en tenim cap 
dubte, i havien de ser exigents amb l'escola concertada. Nosaltres defensem a l'escola 
concertada com ja hem posat de manifest altres vegades, perquè l'entenem 
actualment necessària, no és que considerem que sigui un model d'escola que cal 
tenir; però en tot cas, avui per avui, és un model d'escola que ajuda a la pública a 
poder donar suport, a poder donar cobertura a totes les demandes educatives que hi 
han. Ara, el que sí que hem de fer és exigir-li que es comporti i que tingui les mateixes 
obligacions i que ho tingui, tingui en els seus objectius els mateixos que té l'escola 
pública perquè, finalment, una part dels seus costos, doncs, es financin amb diner 
públic. 
Crec que aquesta era una reflexió que, potser més enllà del propi document, que 
insisteixo, hem entès com a positiu, Entenem que a Granollers, nosaltres, veiem 
escoles que tenen els seus projectes educatius específics que estan potenciant-se 
aquests projectes educatius específics i que en algunes d'aquestes escoles fins i tot 
anys enrere potser precisament hi havia aquest descrèdit i ara en canvi, són escoles 
valorades. 
Per tant, es va apostar per fer projectes educatius concrets que han fet i que aquella 
escola ara tingui un valor que no tenien en aquell moment o que la gent no li donava, 
segurament  tenia però la gent no li donava. I diria que amb això acabo aquesta 
reflexió. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part del PDeCat, el senyor Sastre, té la paraula. Endavant.

Senyor Sastre: Sí, molt, molt breument, perquè jo crec que hi han bastantes coses que 
s'han dit. M'agradaria felicitar al senyor Mur per la intervenció Ibèrica; ha dit moltes 
coses molt, ben molt ben dites sobre aquest tema, i m'agradaria ressaltar-ho perquè la 
veritat és que amb el que ha dit el senyor Mur poques coses podria afegir.



I  respecte al tema de la segregació escolar a mi m'agrada definir-ho com, al meu 
entendre o al nostre entendre, la segregació escolar diem que és possiblement la 
principal avaria de l'ascensor social, és a dir, l'ascensor social que permet que les 
persones que estan, doncs, diguéssim ,ubicades per dir-ho d'una forma molt molt 
simple, eh, amb una classe social puguin diguéssim mitjançant els estudis accedir a un 
treball més digne, a uns salaris més dignes i, per tant,  prosperar econòmicament 
també dins de la societat. 
Si la segregació escolar es cronifica, s'amplifica a dins d’un país, a una ciutat, etcètera, 
el que passa és com ha dit, el senyor Navarro, que em sembla una de les dades més 
ressenyables, hi ha moltes eh, de dades ressenyables d'aquest estudi del senyor 
Bonal, de la Fundació Bofill,  els quals feia referència també dir, el senyor Navarro, 
deia que era un tema que s'havia posat ara de moda o que havia tret fa poc, no sé 
com exactament com ho ha expressat el Síndic de Greuges. Jo crec que no és ben bé 
així que hi ja fa temps aquest debat està a sobre la taula, el Síndic de Greuges té 
diversos documents, jo m'he llegit bastants que es remunten a uns quants anys enrere 
sobre la segregació escolar i és dels que hi ha fet més feina i més bona feina sobre 
això; però, deia una dada, el senyor Navarro, que ens sembla molt rellevant, que era 
aquest percentatge de pares d'alumnes que això és el que certifica també i això és el 
que deia jo de l'ascensor social, el percentatge de pares d'alumnes de determinades 
escoles que tenen estudis superiors i era si no recordo malament el 8% a l'entorn del 
8%, que al final el que ens està dient és això, és a dir, que els pares, diguéssim, que 
no tenen estudis  superiors s'acaben concentrant en un determinat centre escolar i, 
que per tant, aquest centre escolar segurament se n'acabaran derivant problemàtiques 
d'aprenentatge i, per tant, diguéssim, que això és un peix que es mossega la cua, una 
bola de neu que es va cada vegada, doncs, cada vegada simplificant. 
Per tant, no és una qüestió la segregació escolar moltes bases s'interpreta com una 
qüestió d'origen no és estrictament d'origen, és una qüestió també de classe alhora de 
parlar doncs de temes d'aquest tipus. Granollers té un problema de segregació, estem 
parlant d'un pacte Nacional per la segregació escolar, però ja que estem al Ple de 
Granollers i que s'hi ha fet referència i que s'ha mencionat doncs l'estudi, home, 
Granollers té un problema de segregació escolar? sí, igual que el té el país i jo tampoc 
no vull ara, i aquest són d'aquests temes tan sensibles que el nostre posicionament no 
és el de començar, diguéssim, a buscar i assenyalar aquí té més culpa, si la culpa és 
més d'aquests, la culpa és més dels altres, si la culpa recau més sobre el Departament 
d'ensenyament que, efectivament, és el titular de la matèria, faltaria més negar això, al 
nostre entendre pactes com els que es presenten avui aquí, com els que s'ha 
presentat al Parlament de Catalunya que, dissortadament, de moment no té un 
consens, sí que és veritat també això que deia el senyor Navarro, que els consensos 
de vegades doncs no poden ser, i si no poden ser doncs no són possibles, i per tant, 
de vegades pactes nacionals com aquest que estaria molt bé que tinguessin un 
consens total, doncs han de tirar endavant simplement amb un consens majoritari o 
prou majoritari i, per tant,  que aquests pactes com que precisament el que busquen és 
sumar totes les sensibilitats o el màxim de sensibilitats possibles per treballar per 
aquests doncs, objectius, tenen un pecat, que és que a vegades són inconcrets, 
difusos en alguns àmbits. 
Se sobreentén, se sobreentén i si no és així evidentment després la feina diguéssim 
de persecució i control del Govern que fan els grups parlamentaris al Parlament i els 
grups de l'oposició en aquest Ajuntament ja serveix perquè si se subscriuen uns 
pactes en matèria en aquest cas com per exemple d'acords de mesures contra la 
segregació escolar, aquests acords que en el pacte Nacional poden estar amb un 
àmbit diguéssim difús després s'acaben concretant en una acció molt més aparcament 
concreta, pressuposant tot això pressupostària, etcètera. 
Per tant, nosaltres entenem que la segregació escolar és un problema, que és un 
problema greu, que és un problema el qual s'ha d'abordar. Pensem també que aquest 
Pacte, malgrat doncs, que també se n'ha parlat, doncs, la CUP deia que no, diguéssim 



que no carregava prou sobre l'escola concertada o que no, que era molt laxa sobre 
l'escola concertada; també és veritat mirant a l'estudi, ara torno a Granollers, que a la 
segregació escolar no només existeix entre escola concertada i escola pública, també 
existeix, i de forma molt significativa entre escoles públiques per tant diguéssim que és 
injust centrar-lo només en una qüestió tot i que entenc que la CUP té aquest diguéssim 
leitmotiv entre els seus doncs idees força en matèria ensenyament el de l'escola 
totalment pública jo ho puc entendre, però què desmenteix l'estudi és que això sigui 
una problemàtica que existeix només entre escola pública i escola concertada, malgrat 
que és veritat que hi han escoles concertades que no fan els deures, també n'hi han 
de públiques que tampoc fan els deures que, per tant, diguéssim que no estem d'acord 
en què s'hagi de carregar només les tintes sobre una part d'aquestes escoles. 
Per tant, i acabo, donar suport al Pacte ja s'ha fet o s'està fent al Parlament de 
Catalunya i aquesta problemàtica sempre que es vulgui abordar de la regidoria, en 
aquest cas d'educació de l'Ajuntament de Granollers hi estarem disposats a 
col·laborar-hi perquè, en la diagnosi coincidim i segurament coincidim, sinó bé en la 
totalitat de les mesures, segurament, sí en els objectius.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Arolas pot fer la seva intervenció tancant aquest 
torn.

Senyor Arolas: Gràcies. En primer lloc, gràcies per les paraules. En tot cas començar 
pel mateix ordre. A la CUP li diria que m'ha estranyat com has començat dient que és 
un pacte que ja neix malament perquè no té el consens d'una part de la cuneta 
educativa; per llavors seguir dient que no sempre s'ha de buscar el consens per tirar 
endavant algunes polítiques; llavors, bé, almenys des de la nostra posició entenem 
que el més positiu sempre és aconseguir el màxim consens. És possible el consens 
total? perfecte, que no, doncs intentem que hi hagi representat el màxim número 
d'actors de persones i de sensibilitats. 
Comparteixo plenament la crítica al nivell pressupostari sobre el PIB que tenim a 
Catalunya destinat a educació, fa molt temps que molta gent ho reclamem, aquí 
coincidim plenament; no pot ser que vulguem tenir una educació pública i, quan dic 
pública, em refereixo sustentada amb fons públics de qualitat, però no hi destinem els 
recursos que per això són necessaris, per tant aquí ens trobarem sempre demanant a 
tots els recursos que facin falta. 
I, pel que fa a les paraules sobre Granollers, a mi em sap una mica de greu el 
desmereixement de la feina que s'ha fet durant els últims anys a la ciutat. Ha dit, des 
del 2007 que és de publicar a l'estudi del Síndic, l'única actuació important que s'ha fet 
a la ciutat és aquest estudi, perquè la CUP hi va insistir. Per començar, els estudis del 
Síndic del 2007 al 2016 marquen una progressió clarament positiva de la ciutat en 
aquests termes. A l'estudi que es va carregar el Xavier Bonal diu, literalment eh: en 
comparació amb la resta de Catalunya, Granollers és un municipi que es pot 
considerar més avançat que la mitjana pel que fa al comunitat educativa -i acaba 
aquest paràgraf dient- en la darrera dècada, Granollers se situa entre els municipis 
que han millorat en indicadors d'equitat d'escolarització, i m'agradaria a tall de 
recordatori, ni que sigui per recordar la feina, que la gent abans que jo han estat fent 
en la ciutat on teníem una escola com el Pereanton o el Ferrer i Guàrdia que eren 
escoles que directament no tenien pràcticament demanda i a través d'una feina amb 
tota la comunitat educativa, amb el Departament al capdavant, amb l'Ajuntament 
recolzant-ho, amb equips directius molt potents posant-hi moltes hores i molta feina, 
són centres ,doncs, que han canviat la seva situació. 
Obra exemple una cosa que el mateix Xavier Bonal quan després de fer l'estudi coneix 
la realitat de la ciutat si que ha posat d'exemple en altres indrets, que és el fet de la 
detecció que es fa d'alumnat amb necessitats educatives especials abans de la 
preinscripció, una feina que és important pel que fa a la  repercussió que té, però 
també pel volum de feina i a la reserva que es fa de places per aquest alumnat. La llei 



diu que han d'haver-hi un mínim de dues places reservades per cada línia per alumnat 
amb necessitats educatives especials i, Granollers hi ha un acord de tots els centres 
públics i concertats que en funció de la detecció que es fa d'aquest alumnat davant de 
la preinscripció, es reserva un número més gran de places. Per exemple, aquest any 
seran quatre per infantil a P3 i cinc per a l'educació secundària primer d'ESO; per tant, 
bé jo crec que aquests exemples entre d'altres crec que mostren que justament a la 
ciutat, i no només, per part de l'Ajuntament, s'ha estat fent una feina que està donant 
resultats que són millorables, evidentment, i que per això seguim treballant i, si fa falta, 
encara amb més èmfasi. 
Pel que fa a les paraules del Pep Mur, d'Esquerra Republicana, a mi m'agradaria fer 
una petita apreciació perquè surt sovint la comparació de la segregació urbana amb la 
segregació escolar i és un fet que és molt habitual a l'estudi del Xavier Bonal sobre 
Granollers, en concret, deia que això no hi havia una correspondència, perquè 
justament Granollers és una ciutat on la segregació urbana és baixa o molt baixa, per 
tant, que no tenim pols amb molta població en situació de risc; que molta població 
immigrant que pugui necessitar de més recursos a l'hora de l'escolarització, sinó que 
és més aviat una segregació causada per l’elecció pròpia de les famílies dels centres; 
hi ha unes famílies que escullen el centre que volen anar, que l'escullen per una sèrie 
de característiques, pel projecte, per la trajectòria del centre, pel seu entorn social i en 
aquí coincideixo evidentment amb el que deia, l'Eduard i l'Àlex, d’un clar exemple és 
quan veiem la composició social d'una escola través del nivell d'estudis de les famílies; 
per tant, el problema que tenim a Granollers és més d'elecció de centre, de perquè les 
famílies escullen uns centres i no uns altres, que no per aquesta segregació urbana 
que pugui haver-hi, que en aquest cas ens diuen doncs que no és alta. 
Coincidim també en felicitar al Departament pel fet d’eliminar els punts per exalumnes 
del decret d'admissió, des d'aquí, des que la consellera Rigau va atorgar que 
apareguessin aquests punts es va demanar reiteradament, any rere any que es 
traguessin aquests punts perquè, justament, el que feien era cronificar la composició 
social de les escoles; per tant, creiem que aquesta preinscripció que després de ja 
bastants anys serà la primera sense que aquests punts atorguin avantatge a les 
famílies que han estat escolaritzades en una escola per portar-hi els seus fills; 
esperem que també tingui un impacte, doncs, força important. De fet, coneixem 
exemples de la ciutat de direccions que ens han explicat que hi havia famílies que 
haguessin apostat per una escola o amb una composició social doncs més complexa 
però que finalment no ho feien perquè amb aquests punts exalumne almenys 
s'asseguraven poder entrar en un altre, per tant, celebrem que això s'hagi fet i creiem 
que potser doncs evidentment molt positiu.
I per altre, doncs, explicar que quan deia els projectes singulars de centres i el 
recolzament dels Ajuntament, justament el que deia l'estudi amb el que parlava 
d'innovació educativa era treballar amb els centres amb aquests projectes, ja siguin els 
propis singulars de cada centre com deia o amb els projectes, doncs, entre els 
diferents centres de la ciutat. Aquesta és una línia de treball que l'Ajuntament no 
només fomentem, sinó que estem en col·laboració directa i treballem colze a colze 
amb els centres del municipi. Els dos exemples que he posat abans, per exemple, de 
Pereanton i Ferrer Guàrdia, així va ser i si estem treballant també amb altres centres 
ara mateix, evidentment, conjuntament amb el Departament. 
I, pel que fa a l'Àlex Sastre del PDeCat, coincidir i remarcar que la segregació escolar 
que tenim almenys a Granollers és més intensa com ens diu l'estudi entre, dins de la 
pròpia xarxa pública i dins de la pròpia xarxa concertada, que no pas entre les dues 
xarxes, però, que evidentment, no podem negar perquè malauradament han sortit a la 
llum unes dades que en principi o es va demanar que fossin confidencial i per un error 
de la Fundació Bofill que és qui va fer aquest estudi van estar penjades i, per tant, va 
tenir accés públic; unes dades que eren unes dades de treball i que en cap cas mai es 
publiquen amb els noms dels centres, sinó que es publiquen sempre anònimament. 
Per tant, lamentar des d'aquí aquest fet, mostrar les disculpes que ens han transmès 



des de la Fundació Bofill i, en tot cas, això com deia, aquestes dades ens mostren que 
sí que és veritat, que la xarxa pública sosté més alumnat amb dificultats que la xarxa 
concertada. També hem de dir que aquestes dades són de fa tres anys, aquestes 
dades ja no són actuals, per tant, un exemple podem veure amb l'institut Antoni 
Cumella que, segons el que diuen aquestes dades, és un institut amb una molt alta 
complexitat i tenim la notícia que el curs que ve amb la bona feina que s'ha fet des del 
centre des del Departament amb la col·laboració de l'Ajuntament, és un centre que 
deixarà de ser d'alta complexitat, per tant, aquests números que es van publicar estan 
doncs del tot desfasats igual com aquests centres, doncs, també en d'altres. Gràcies.

Alcalde:  Un segon torn, si ho desitgen. Sí, senyor Navarro, ¿vol fer ús de la paraula? 
Endavant.

Senyor Navarro: Voldria fer algunes puntualitzacions. 
A veure, que els sindicats majoritaris i la Federació d'Ampes majoritaris no el signin 
estaria bé si fos perquè aquest Pacte ens porta cap a l'equitat. El tema es que no ens 
porta cap a l'equitat, és a dir, igual que s'ha fet a Granollers, es prima l'equilibri i com 
que hi ha un sector que en aquests moments surt molt afavorit de la distribució 
d'alumnat, el sector públic representat pel seu sindicat majoritari Nacional, i de classe i 
per la Federació més activa en la reivindicació respecte a la segregació escolar, no el 
signen. Aleshores, precisament, els sectors que han estat més demandants de 
polítiques contra la segregació no estan signant el Pacte, els hauria fer pensar i torno, 
l'equilibri es prima sobre l'equitat i és la nostra valoració del que ha passat a 
Granollers. 
Potser en la meva intervenció hi ha hagut elements que no han quedat massa clars, 
aleshores el senyor Sastre ha fet algunes referències que també m'agradaria 
puntualitzar. 
No és qüestió de buscar culpes, es qüestió de fer polítiques. Vam tenir una consellera 
durant molt temps que, per exemple, va aplicar cinc punts per a les famílies que havien 
tingut fills en aquella escola escolaritzades o quan els pares havien estat, aquesta és 
una mesura segregadora. 
Ara, el Govern de la Generalitat no ho diu perquè hi són vostès, però ha desfet una 
mesura que era clarament segregadora, senyor Sastre. El seu partit quan va governar 
o quan va portar, disculpi, la Conselleria per vostès d'ensenyament, aplicava mesures 
segregadores, perquè ara ens diuen que amb això canviarà, per tant, entenc que era 
segregadora. 
Aquí és on veiem quina és la voluntat política de cadascú. Jo ho sento, aquella mesura 
vostès la van pactar amb una part, i deixi-m'ho dir, de l'escola concertada i això no és 
demagògia, perquè torno, els seus socis de Govern estan dient ara que la desfan 
perquè una mesura segregadora. 
Aleshores, això és el que ha ajudat a generar, no generar, disculpi, a fer el problema 
molt més important del que havia estat, perquè com vostè, diu, i li agraeixo les 
paraules, és una qüestió de classe i és una qüestió d'ascensor social i en això 
coincidim. 
Aleshores, quan el Govern de Convergència i Unió va decidir donar aquests punts, 
sabia que estava intervenint per afavorir a uns respecte als altres, i aquí ni pública, ni 
«leches», o vas a la concertada, o vas a la pública i amb aquests punts sabem a qui 
s'afectava, sabem a qui s'afavoria i a qui no, perquè aquí si fas actuacions en un sentit 
perjudiques als altres. 
Vinculat a això, els tres grups defensen que cal revertir centres, seguirem tenint 
centres, va millorar molt el Pereanton, va millorar molt el Ferrer i Guàrdia i en tenim de 
nous i s'arreglaran aquests, i malauradament, quan no anem a l'arrel del problema 
tornarà a haver-hi, i no només és un tema de segregació urbana, és un tema de 
classe,  és un tema de desigualtats i és un tema de creure realment que l'escola ha de 
fer aquesta funció que m'ha encantat quan ha dit que el senyor Àlex Sastre, 



d'ascensor social i, per aquí, és on es comença a construir la societat, la República 
que volem, si la volem molt menys desigual del que és comencem per aquí i no donem 
culpes, fem polítiques i trèiem els cinc punts. 
Gràcies senyors d'Esquerra Republicana i moltes altres coses, perquè les ha fet qui les 
ha fet i això ho hem de dir. 
Altres mesures que comentàvem, la reserva de necessitats educatives, bé això és la 
reserva, després hi ha la realitat. Recordo converses en la Comissió, crec que fa dos 
anys, sinó corregeix-me de la data, parlaven d'alumnes que havien de ser escolaritzats 
a aules de vint-i-set alumnes a infantil, se'n recorda de la pública? mentre hi havia 
places a la concertada perquè no podien pagar la quota, això també genera 
desigualtat i això ha passat a Granollers i dubto molt, no ho sé, no tinc dades, que no 
estigui passant ara i no només a Granollers, senyor Sastre, perquè miri, si només fos a 
Granollers, però és que passa al nostre país, i si ens l'estimem, i volem fer aquest 
país, aquesta República, hem de pensar també en aquestes criatures que són 
catalans i catalanes igual que la resta i es mereixen la mateixa oportunitat. I que un noi 
i una noia no puguin anar a una aula hi hagi, a una aula on hi ha places perquè no es 
pot pagar, que estem venent? Que estem generant? En el pacte hi ha mesures sobre 
això, com els hi deia, la nostra crítica és que falta pressupost, falta temes de llei, que jo 
crec que en això coincidiríem i el que falta és fer política, ser valents i creure'ns-ho, és 
la nostra opinió. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans? ¿No? Per part d'Esquerra? ¿No? Per 
part de PDeCat? Endavant senyor Sastre.

Senyor Sastre: El senyor Navarro que és historiador i dies enrere jo recordo que 
parlàvem, si no vaig molt errat, de la Ronda Sud i per on treia l'hemeroteca, i em 
parlava de l'hemeroteca, i jo li vaig fer una pregunta, aleshores, en el senyor Navarro, 
una pregunta retòrica, però que evidentment, era una pregunta, l'interpel·lava i jo li 
vaig preguntar: molt bé, senyor Navarro, fins on haig de fer-me jo responsable, jo eh, 
jo, que represento els tres mil set-cents quaranta votants que van votar un programa 
molt concret al 2015? que, per cert, en el punt u d'educació deia, lluitar contra la 
segregació escolar a Granollers, perquè jo em presentava a Granollers, i jo li deia, fins 
on haig de fer-me jo responsable de decidir, de decisions que han precedit els que han 
ocupat el meu càrrec en aquest Ajuntament, abans que jo? No és per clarificar-ho, era 
una pregunta retòrica. Ara li faig una altra pregunta, fins a quin punt jo, mestre per cert, 
professor perdó, per dir-ho, amb els termes que pertoca, fins a quin punt jo m'haig de 
fer responsable de les decisions que pren un o un altre conseller d'ensenyament? Jo 
aquí expresso un posicionament a la ciutat de Granollers expressat amb un programa 
electoral. Jo, com podrà comprovar vostè, visualment de forma molt clara, no sóc la 
senyora Irene Rigau, no he sigut mai conseller d'ensenyament, no he sigut mai 
conseller educació, l'únic que sóc és conseller Comarcal d'educació i, per tant, jo tinc 
molt clar les posicions que jo defenso. 
Jo li demanaria, senyor Navarro, també que deixés de banda tota aquesta càrrega 
dogmàtica que portem a vegades excessiva a sobre. Jo ja entenc que vostès senyors 
de la CUP, té una càrrega ideològica molt potent, no els hi discuteixo, està molt bé, 
cadascú fa política des de la flexibilitat que un se'l vol prendre. Jo intento anar per la 
vida i per la política, en aquest cas per la política municipal sense aquesta motxilla i, 
per feixuga d'excessives càrregues dogmàtiques, i això em permet, amb tota la 
tranquil·litat del món, dir-li que jo estic en desacord amb algunes de les decisions que 
han pres consellers i conselleres i alts càrrecs del meu partit o de la coalició qui, jo, en 
el seu moment vaig pertànyer, sense que em queien els anells, per tant, al meu 
entendre, aquesta capacitat de, diguéssim, tenir una flexibilitat més àmplia a l'hora, 
precisament, de fer polítiques, vostè reclama fer polítiques, doncs escolti, nosaltres 
ens posem a disposició de fer això per què tenim aquesta llibertat  per poder-ho fer, 
per tant, escolti estic molt d'acord amb el que diu, amb algunes de les coses que ha dit 



amb algunes no, ja li he fet explícita abans ,i per tant, només ressenyar-li això. 
I, només afegir una cosa, al regidor Arolas, perquè amb les intervencions que s'han fet 
abans, pensar que s'han fet referències explícites a cap escola i jo pensava, bé, no 
farem allò que és allò de fer publicitat per uns o per altres, però, en tot cas, està bé, és 
a dir, ha fet servir exemples d'algunes escoles de Granollers que a mi m'han vingut al 
cap, però com que ningú havia dit res jo he pensat, no ho diguis tu ara i xafis la 
guitarra o contribueixi més a estigmatitzar en un sentit o en un altre, que jo crec que 
també ens hauríem d'alliberar una mica d'aquestes càrregues a l'hora de poder 
debatre com a mínim en aquest Plenari, perquè si entre tots imposant escola "X" o 
escola "J" o escola "K", al final un es perd i podem, doncs, jo crec que aquí també ens 
coneixem tots, sabem quina és la situació o la nostra obligació, és conèixer-la a 
Granollers i, per tant, podem també reconèixer aquells centres que han potenciat 
projectes singulars i, que per tant, també ens han ensenyat quina és la línia, una de les 
línies bones a seguir.

Alcalde: Moltes gràcies. Ara sí, per cloure el debat, el senyor Arolas, té la paraula.

Senyor Arolas: Gràcies. Res, compartir les paraules del company Àlex Sastre, les 
primeres no em tocaven però comparteixo també i aquestes estones també. 
No es tracta d'explicar perquè no són per això aquestes dades. No són per mostrar 
situacions concretes dels centres, sinó que són dades per treballar i per millorar els 
centres i en el moment que es publiquen, de vegades justament, el més fàcil es que 
tingui l'efecte contrari del que es busca. 
En tot cas, molt breument, eh, però, per contestar una mica a l'Eduard que deia que el 
sindicat majoritari si no ha signat el pacte és perquè no es condueix cap a l'equitat. 
Clar això, és des del seu punt de vista, evidentment, des del meu o des del nostre punt 
de vista, la jornada compactada en els instituts que defensa aquest sindicat majoritari, 
és una eina que, justament, el que fa és amplificar encara més la segregació i les 
diferències socials entre els alumnes que tenen tota la seva jornada completa a 
l’institut; i, els que a dos quarts de tres, amb dotze anys, amb tretze anys se'n van cap 
a casa i, si tenen sort i tenen alguna extraescolar, perquè doncs s'hi han apuntat 
(educació) que es poden permetre o a la seva família, doncs, té prou interès perquè, 
doncs, tingui activitats educatives més enllà de l'institut podem fer-les. En canvi d'altres 
que, justament, són els que estan en situacions més vulnerables, pues bé, des de 
serveis socials ho saben bé, estaven al carrer o a casa sense fer més. Per tant, tot són 
punts de vista i això de l'equitat té molts, evidentment, té molts prismes. 
En tot cas, també per, sobretot a nivell tècnic per reforçar la feina que es fa, diu que 
això de la reserva de les places,  tots sabem, doncs, la reserva de les places 
injustament el que fa és, aquells centres que quan hi ha una prescripció tenen més 
alumnes d'aquestes característiques en una línia, aquestes famílies convidar-les i fer-
les veure que és més idoni per elles i, evidentment, doncs, per l'escola i per la ciutat 
quan parlem de la situació de la ciutat, doncs, que vagin a un altre centre que no té 
aquestes places cobertes i aquesta redistribució es fa, i es fa durant la prescripció, i es 
fan centres públics que no cobreixen, i es fan centres concertats que no coneixen i es 
fa durant la preinscripció previ a la matrícula i es fa amb la matrícula viva que arriba, 
aquesta redistribució es fa. 
El que sí que compartirem, tot i que vostè no ho ha dit, el seguiment que després en 
fem d'aquests alumnes de la continuïtat que tenen en aquests centres, això sí que és 
un punt dèbil del sistema, és un punt de millora que tenim, un punt en el que hi 
treballem, però, en el que, doncs,  fa falta la involucració evidentment de la inspecció 
també i del Departament; però jo crec que, justament, és en aquesta línia i si bé no 
totes les escoles concertades tenen una visió, per dir-ho així solidaria amb els altres 
centres, sí que n'hi ha d'altres i a la ciutat en tenim bons exemples que justament 
aquesta funció social que té l'escola i d'equilibri i d'equitat entre els diferents alumnes, 
sí que la tenen. 



En tot cas per acabar, creiem que és un bon pacte, que podria ser millor, podria ser 
més agosarat, però que és un pacte que servirà per treballar més intensament per a 
l'equitat educativa. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas anunciar que l'Ajuntament de Granollers, jo crec 
que amb un acord majoritari que es produirà en aquests moments i que ja s'ha 
anunciat, anunciar que estarà present en les sessions en que es faci, es formalitzi 
aquest Pacte; però ens sembla important que una ciutat que crec que ha fet bona 
feina, que té uns índexs que expliquen aquesta bona feina, i que a més a més, ha anat 
posant en valor la feina al conjunt de la comunitat educativa, dels mestres i de les 
mestres, els pare i les mares dels nens i de les nenes, els nois i les noies. Crec que té 
la necessitat i la voluntat d'estar present amb un acte que crec que és rellevant, com 
és el de la formalització d'aquest gran acord que es farà durant el mes de març. 
En tot cas, és el moment de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP (12), PdeCAT-Demòcrates(3), d’ERC-AG-AM i PP;  i les  2 abstencions del 
Grup Municipal del Grup Municipal de C’S; i els 2 vots en contra del  Grup Municipal de 
la CpG-CUP-PA 

Alcalde: Passem al punt número dotze en el qual es proposa aprovar inicialment el 
Reglament de participació ciutadana de la ciutat. Endavant.

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

12. Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de Granollers
 
Número Expedient: 1/2019/257

Fets:

El Servei de Participació Ciutadana de l’Àrea de Benestar i Acció Comunitària de 
l’Ajuntament de Granollers considera necessari elaborar un Reglament per facilitar a la 
ciutadania els mecanismes per vehicular les diferents vies de participació, amb 
l’objectiu de sistematitzar els diferents instruments i espais de participació ciutadana i 
ser el paraigua legal de les actuacions corresponents.

La resolució E-8391/2018, de 14 de desembre de 2018, va aprovar el tràmit de 
consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte del Reglament de Participació 
Ciutadana de Granollers.

La cap del Servei d’Acció Comunitària i el servei jurídic han emès un informe favorable 
en què, una vegada finalitzat el termini de la consulta pública i valorades les 
aportacions rebudes, proposen l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana.

Fonaments de Dret
I- Articles 22,2-d), 49 i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local.



II- Articles 60 al 66, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

Es proposa al Ple de la corporació

PRIMER. Aprovar el Reglament de Participació ciutadana, d'acord al redactat següent:

«Reglament de Participació Ciutadana de Granollers

PREÀMBUL. Exposició de motius

TÍTOL PRIMER. Disposicions Generals

TÍTOL SEGON. Instruments per a la Participació Ciutadana
CAPÍTOL PRIMER. Processos de participació i debat públic.
CAPÍTOL SEGON. Òrgans Formals de Participació

Secció Primera. Consells de participació
Secció Segona. Altres òrgans

CAPÍTOL TERCER. Fòrums ciutadans 
CAPÍTOL QUART. Iniciativa Ciutadana
CAPÍTOL CINQUÈ. Consultes populars

Secció Primera. Consultes Populars per via de referèndum
Secció Segona. Consultes Populars no referendàries

CAPÍTOL SISÈ. Queixes i suggeriments. Dret de petició
CAPÍTOL SETÈ. Participació als plens municipals

TÍTOL TERCER. Foment de la Cultura Participativa
CAPÍTOL PRIMER. Suport al teixit associatiu i altres formes d’acció col·lectiva
CAPÍTOL SEGON. Equipaments de proximitat
CAPÍTOL TERCER. Altres formes de relació amb la ciutadania

Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposició addicional tercera
Disposició addicional quarta
Disposició final

PREÀMBUL. Exposició de motius

La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, així reconegut per l’Estatut de 
Catalunya en el seu article 29: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en 
condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de 
representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis.” 
L’Estatut estableix així mateix el compromís dels poders públics amb el foment de la 
participació: “Els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la 
prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa 
en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de 
pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.”2



La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat reconeix el dret de tothom “a 
la ciutat”, entesa com a espai de participació democràtica i lloc de convivència i de realització 
humana; i, en particular, afirma el dret a la participació política, el dret d ’associació, de reunió i 
de manifestació, i dret a la informació, sense discriminació de cap tipus. La Carta configura 
igualment l’eficàcia dels serveis públics municipals i el principi de transparència com a drets 
ciutadans que cal respectar i garantir.

Per la seva proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat social del territori, els 
ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que 
als municipis es pot establir una relació més propera entre els ciutadans i ciutadanes, així com 
entre aquests i els poders públics. La implicació de la ciutadania ha d’avançar cap a una 
democràcia participativa que accepti i reconegui una major protagonisme de la ciutadania en la 
construcció col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l’afecten. La implicació de la ciutadania 
en els afers públics comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença de la 
comunitat.

El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els 
ciutadans i ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els 
assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que 
inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de crear i 
consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local de proximitat que reforci el 
dret constitucional a la participació en els assumptes públics proclamat a l’article 8 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (1) i a l’article 23 de la Constitució. Per això, i en compliment del 
mandat de l’article 70 bis apartat 1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, 
l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tots els instruments normatius i materials al seu 
abast

En aquest sentit, la participació ciutadana a Granollers ha de ser una eina per resoldre els 
problemes i reptes que es plantegen a la ciutat  i ha de servir per prendre decisions, tot tenint 
en compte a les persones implicades, i buscant l’equilibri entre els diferents interessos i visions.

Tanmateix, l’Ajuntament de Granollers compta amb consells sectorials, un consell territorial, el 
Consell d’Infants i el Consell de Ciutat; en els darrers anys ha obert processos participatius com 
l’Agenda 21 o el Pla Estratègic;  actualment es planteja metodologies participatives 
innovadores com els pressupostos participatius. L’any 2010 es va aprovar el Pla Municipal de 
Participació Ciutadana, una planificació integral de la política participativa dissenyada de 
manera conjunta per la ciutadania de Granollers, el conjunt de regidories i representants 
polítics i el personal tècnic municipal. El pla establia uns objectius compartits adreçats a facilitar 
la coresponsabilitat i la governança de la ciutadania en la gestió del municipi. 

Ara bé, la nova realitat actual planteja la necessitat de millorar i innovar per fer més real i 
efectiva la participació de la ciutadania. Hi ha una demanda de noves formes de governar més 
properes a les necessitats dels veïns i veïnes, i d’una administració més oberta i transparent 
que permeti la col·laboració i la participació ciutadana en els diferents moments de la presa de 
decisions públiques (ja sigui en la definició de problemàtiques i necessitats, fent propostes, 
implicant-se en el procés de decisió, contribuint en l’aplicació de solucions o avaluant). 



En aquest context, s’ha de considerar, també, l’oportunitat que generen les noves tecnologies 
de la informació i del coneixement, d’obrir nous canals d’informació, comunicació i participació 
entre l’administració i la ciutadania que poden enfortir els drets d’informació i de participació.

Per a promoure la participació, Granollers s’afronta a dos grans reptes:
· Motivar a tota la ciutadania de Granollers a que participi i s’impliqui d’una manera activa en 

la vida de la ciutat. 
· Organitzar la participació en funció de la realitat de Granollers, la seva gent, la seva 

diversitat d’interessos, territoris i equipaments. Promoure una forma de governar més 
pròxima i accessible a la ciutadania.

La voluntat del Reglament de Participació Ciutadana de Granollers és donar resposta a aquests 
reptes i millorar la qualitat democràtica de la ciutat, implicant la ciutadania en la vida col·lectiva i 
en els assumptes públics. 

Per això es plantegen els següents objectius desglosats en set capítols:

· Promoure la participació ciutadana a través de processos de consulta, deliberació, decisió, 
implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels 
òrgans i els mitjans de participació establerts en aquest reglament i en les lleis.

· Fomentar una participació efectiva. Organitzar, planificar i ordenar la participació de 
manera coherent amb l’organització municipal. 

· Fomentar el creixement quantitatiu i qualitatiu de la participació ciutadana, cercant fórmules 
de participació que tinguin en compte criteris de diversitat in inclusió i incloguin tant la 
ciutadania associada com la no associada en els processos i òrgans de participació

· Rendir comptes amb la ciutadania de les decisions preses en un procés participatiu amb 
l’objectiu que la ciutadania conegui el motiu de l’acceptació o rebuig de les propostes 
debatudes.

· Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit intern de l’ajuntament.

· Reforçar el teixit associatiu donant eines per afavorir la participació efectiva de les entitats i 
col·lectius en el debat i presa de decisions municipals.

· Promoure una cultura participativa buscant elements que uneixin les persones, i no només 
la defensa d’interessos particulars. Educar en la participació des de ben petits i treballar-ho 
des de tots els espais i àmbits educatius: família, escola i ciutat.

TÍTOL PRIMER. Disposicions Generals

Article 1. Objecte
· El Reglament de Participació regula els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament 

de Granollers per fomentar el coneixement de l’activitat pública, facilitar l’accés a la 
informació pública, i incentivar la participació ciutadana en la presa de decisions, garantint 
el funcionament eficaç de l’acció pública municipal. 



· L’Ajuntament facilitarà la més àmplia informació sobre la seva activitat i afavorirà la 
participació de tots els ciutadans en la vida local. 

Article 2. Dret a la participació 
· La ciutadania de Granollers té dret a intervenir, de forma individual o col·lectiva, en els 

assumptes públics i a opinar i implicar-se en la definició i aplicació de les polítiques 
públiques municipals, a través dels canals establerts per aquest Reglament. Per garantir 
aquest dret, l’Ajuntament promourà els canals i instruments adequats en cada cas. 

· Les formes els mitjans i els procediments de participació d’aquest Reglament han de 
respectar els principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, 
neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no-
discriminació, inclusió, protecció de dades de caràcter personal i rendició de comptes. No 
poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans 
representatius. 

· Per tal de garantir la participació diversa, es combinaran diferents eines de participació i 
d’informació online amb canals presencials. 

· Ha de ser una eina per resoldre els problemes i reptes que es plantegen a la ciutat. Ha de 
servir per prendre decisions tot tenint en compte a les persones implicades, i buscant 
l’equilibri entre els diferents interessos i visions. 

· L’Ajuntament té l’obligació de fer públics els resultats dels processos i altres eines de 
debat que es desenvolupin, amb l’objectiu de retornar a la ciutadania la valoració de les 
seves propostes i presentar el projecte final.

Article 3. Transparència i bon govern
· Es defensaran els principis d’actuació del bon govern, el dret a la bona administració i a 

gaudir de serveis públics de qualitat, a accedir-hi en condicions d’igualtat, i a plantejar 
queixes i suggeriments sobre el seu funcionament. 

· L’Ajuntament disposa un codi de conducta dels alts càrrecs amb l’objectiu d’establir els 
principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs i les normes de conducta que 
se’n deriven, i determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una 
millor actuació de l’Ajuntament.

· Amb l’objectiu de fer efectiva la participació ciutadana, les persones tenen dret a la 
transparència de l’activitat municipal i a accedir a la informació i documentació públiques. 

· L’accés no està condicionat a la concurrència d’un interès personal, no queda subjecte a 
motivació i no requereix la invocació de cap norma. Si és el cas, ha de poder conèixer els 
motius pels quals se li denega l’exercici d’aquest dret. Les matèries i formes d’accedir a 
aquesta informació queden recollides al Reglament Orgànic Municipal.

· L’Ajuntament impulsarà la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació 
de documents i per a la realització de tràmits administratius, per a l’accés a la informació 
pública i per a exercir el dret a la participació ciutadana mitjançant els instruments que es 
detallen a continuació. 



· Tant els consells com la resta d’òrgans estables de participació que es descriuen en el 
present reglament, recolliran els resultats dels seus debats en actes:

· Seran aprovades en la sessió següent.
· Seran públiques i que en tot cas respectaran el principi de qualitat de les dades, tot 

garantint la anonimització en allò que sigui possible i en els termes legalment 
establerts. 

· A aquest efecte els assistents a qualsevol participació seran informats que les seves 
opinions succintes s’incorporaran a l’acta.

· Les persones que intervinguin tenen Dret a que les seves opinions s’expressin sense 
que constin en l’acta.

· Les actes recullin opinions, amb caràcter previ a la seva publicació, seran trameses als 
qui les van emetre i si en el termini de 10 dies hàbils no s’oposen, s’entén que present 
el seu consentiment per ser publicades.

TÍTOL SEGON. Instruments per a la Participació Ciutadana

CAPÍTOL PRIMER. Processos de participació i debat públic.

Article 4. Processos de participació
· Són actuacions de l’Ajuntament destinades a facilitar i promoure la intervenció de la 

ciutadania en l’orientació, definició i planificació de les polítiques i accions públiques. 

· Tenen per objecte garantir el diàleg entre els ciutadans i ciutadanes, i entre aquests i els 
responsables i tècnics municipals per a recollir la seva opinió respecte d’una actuació 
pública concreta en les fases de proposta, decisió, aplicació o avaluació.  

· Poden tractar sobre temes sectorials, territorials, específics o globals i ser oberts a tota la 
població o adreçar-se a col·lectius específics. 

Article 5.- Tipologia i règim jurídic
· S’organitzaran processos de participació de forma preceptiva en l’aprovació de plans i 

programes estratègics i sectorials. 

· L’Ajuntament promourà l’organització de pressupostos participatius de forma periòdica i 
sempre que sigui possible, com a eina per conèixer, de forma directa, les inquietuds de la 
ciutadania. 

Article 6. – Elements comuns als processos de participació
· La web municipal de l’Ajuntament és un canal de comunicació obligatòria. S’utilitzaran els 

canals de comunicació  que es considerin més adients per cada procés , per aconseguir la 
seva màxima difusió. La seva convocatòria informarà de: 

a) L’objecte del procés, amb especificació de l’actuació pública que se sotmet a la 
consideració ciutadana i la documentació necessària per informar-ne.
b) L’àmbit territorial del procés participatiu. 
c) El perfil de les persones que, com a mínim, s’han de convocar al debat. 
d) Una forma de contacte per fer adreçar-se a l’òrgan administratiu responsable del 
funcionament del procés participatiu. 



· Cada procés inclourà diversos instruments que motivin la participació per a la recollida 
d’opinions (grups de discussió, tallers, enquestes, dinàmiques al carrer, espais lúdics, 
etc.), i que en tot cas han de permetre la lliure expressió i l’intercanvi ordenat d’idees. 
Aquests instruments poden diagnosticar una determinada situació, buscar propostes 
innovadores, i/o presentar o valorar propostes concretes. 

· Cada procés haurà de ser concret i diferent en funció del tema, però tots han d’estructurar-
se com a mínim en quatre fases: 

· Fase d’informació, en la qual es donarà a conèixer a les persones que hi poden participar el 
projecte sobre el qual es demana la seva opinió, i els canals que s’activaran a aquest efecte. 
Es posarà a l’abast de la ciutadania, informació clara i suficient per entendre el marc i el tema o 
projecte que es posa a participació. 

· Fase d’aportació de propostes i de debat, en el que es promourà la contribució de propostes 
individuals i col·lectives, el diàleg i el contrast d’opinions respecte d’una actuació pública 
concreta. 

· Fase de valoració de propostes, en la qual l’Ajuntament considerarà totes les aportacions i 
propostes i decidirà quines i de quina manera s’incorporen en l’actuació o política pública.  

· Fase d’avaluació i rendició de comptes, en la qual es faran públics els resultats del procés, tant 
a les persones que han participat com a tota a la ciutadania de Granollers. S’informarà dels 
resultats del procés i de la fase de valoració interna explicant les propostes que s’incorporen i 
els motius d’acceptació o denegació. 

· Es podran crear grups motors o comissions de seguiment com a canal permanent de 
suport, seguiment i avaluació del procés, que estaran formats per ciutadania, entitats, 
col·lectius, i responsables tècnics municipals relacionats amb el tema. Depenent del tema i 
naturalesa del procés, es pot assignar aquesta funció a un dels òrgans de participació 
estable existents a la ciutat.

· Les aportacions i propostes que s’expressin durant el procés, seran recollides en un 
document que les mateixes persones participants hauran de poder validar.

Article 7. - Resultats dels processos de participació 
· En finalitzar cada procés, s’elaborarà un informe final o memòria de participació, que 

reculli tots els resultats obtinguts, les actuacions realitzades, el perfil de les persones que 
han participat, i l’avaluació del procés. 

· Un cop es disposi de l’informe final, es faran públics els resultats obtinguts. Així mateix, 
l’Ajuntament haurà d’informar d’aquelles aportacions que seran incloses en el projecte que 
s’ha sotmès a debat, i de les aportacions que han estat rebutjades, argumentant els 
motius.

CAPÍTOL SEGON. Òrgans Formals de Participació

Secció Primera. Consells de participació

Article 8. Consells de Participació
Els consells municipals són òrgans de participació, que permeten la trobada regular entre la 
ciutadania i/o les seves entitats i l’Ajuntament, per debatre i compartir opinions i propostes 
sobre actuacions municipals. Tenen com a objectiu facilitar la participació ciutadana en l’àmbit 



de més proximitat, i es constitueixen de forma sectorial (per temes) o territorial (per àrees del 
territori). Són també una eina per a fer arribar i recollir l’opinió de la ciutadania.

A més, es disposa del Consell de Ciutat i el Consell Territorial del Poble de
Palou.

Article 9.- Creació i funcionament
· Per acord de Ple, es poden crear òrgans de participació sectorial o territorial en relació 

amb els àmbits d’actuació pública municipal que per la seva naturalesa ho permetin, amb 
la finalitat d’integrar la participació de la ciutadania i de les seves entitats en els assumptes 
municipals. Presideixen aquests òrgans l’alcalde o alcaldessa o els regidors o regidores en 
qui delegui.

· Cada consell aprovarà els seus Estatuts i de forma potestativa desenvoluparan un 
reglament, que ha d’incloure: àmbit i objecte d’actuació, drets i deures dels membres, 
tipologia de persones (físiques o jurídiques) que poden formar-ne part, regles bàsiques de 
funcionament (convocatòries, nombre mínim de reunions anuals, mecanismes de 
deliberació, etc.), i mecanismes de modificació i de dissolució.

· Els Consells es reuniran d’acord amb el que estableixi els seus Estatuts. En el cas de no 
reunir-se com a mínim un cop cada dos anys el Ple acordarà la seva eliminació. 

· De manera general, poden formar part d’un consell: representants d’entitats i col·lectius 
del municipi, ciutadania individual, representants de grups polítics municipals, i persones 
expertes en la matèria objecte del consell.  Cada consell estarà presidit per un membre de 
la corporació, designat per l’alcalde/essa.

· Sempre que sigui possible, es buscarà garantir la paritat en la composició dels consells i 
altres òrgans estables de participació recollits en aquest reglament.

Article 10.-. Funcions
Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el sector
material corresponent, les funcions següents:

a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament, sobre matèries de competència 
municipal.

c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els 
organismes públics municipals.

d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació.

Secció Segona. Altres òrgans

Article 11.- Altres òrgans estables de participació 
· A més dels consells de participació, l’Ajuntament podrà crear comissions, taules o fòrums 

sectorials per a debatre i assessorar sobre temes concrets, com a espais de participació 
és informals.



· Tot i que no és obligatori que es dotin de reglaments de funcionament, per tal de complir 
certes garanties, sí que serà necessari que en la seva creació es faci constar l’objectiu i 
membres que en formaran part, i es recullin els resultats dels seus debats en actes. 

· Entre els altres òrgans de participació es troben la creació de Comissions de Seguiment 
d’Obres, espais creats dins els projectes de remodelació urbanística d’espais públics. 
Aquestes comissions tenen la funció de conèixer el procés de consulta a la ciutadania 
realitzat i el seu resultat, i un cop aquest finalitzat, fer el seguiment de les obres 
projectades. 

CAPÍTOL TERCER. Fòrums ciutadans 

Article 12. Esprewsspais oberts
· Qualsevol persona major d’edat, entitat o col·lectiu pot presentar instància per sol·licitar 

una sessió pública d’espai obert per debatre diferents temes proposats entre responsables 
municipals i la ciutadania. La instància que es presenti ha de complir amb els requisits 
mínims d’identificació, exposició del tema a debatre i possibles propostes.

· Són les trobades entre els responsables municipals i la ciutadania, convocades per a 
presentar i debatre una determinada actuació pública com a mecanisme de rendició de 
comptes. Altres objectius d’aquest instrument de participació seran:

· Escoltar la visió ciutadana respecte d’un determinat tema o actuació.
· Generar propostes o iniciar un procés de creativitat social sobre el tema 

plantejat.
· Compartir la presa de decisions i els arguments que acompanyen les  prioritats 

definides.
· Donar comptes del resultat d’un procés de treball compatit entre l’Ajuntament i 

la ciutadania.    

· La informació i convocatòria s’haurà de fer pública i estar a disposició de la ciutadania al 
web municipal, almenys 15 dies abans de la seva celebració.

· La convocatòria de la sessió haurà de contenir: informació sobre què es debatrà, tipologia 
de persones o territori a qui es convoca, funcionament del debat i de la recollida 
d’aportacions, i canals pels quals es faran públics els resultats.  

· S’estructurarà al menys en tres moments:
· Benvinguda i presentació de l’actuació, projecte o temàtica objecte de la sessió.
· Torn de paraules o dinàmica de debat per tal que la ciutadania expressi la seva opinió.
· Conclusions i explicació de les accions posteriors a la sessió. 

CAPÍTOL QUART. Iniciativa Ciutadana

Article 13. Concepte
· Les veïnes i veïns de Granollers que tinguin el dret de sufragi actiu a les eleccions 

municipals, podran exercir la iniciativa ciutadana. 

· És el mitjà amb el qual la ciutadania intervé per tal que l’Ajuntament dugui a terme una 
determinada actuació d‘interès general i competència municipal. Aquesta, ha d’anar 
subscrita per un nombre de signatures. 



Article 14.- Tipologia
· Les iniciatives poden ser de diferents tipus, segons sol·licitin: 

· Proposta d’acord o actuació
· Projecte de Reglament
· Consulta popular sectorial no referendària
· Procés de participació ciutadana o fòrum ciutadà

· S’han de limitar a un únic tipus, llevat de les indicades als apartats a. i b. que poden 
contenir també la petició de consulta popular de l’apartat c.

Article 15.- El Dret d’iniciativa
Poden promoure una iniciativa les persones majors d’edat inscrites al padró municipal, i les 
persones jurídiques (associacions, entitats, organitzacions empresarials o professionals, 
sindicats...) del municipi. Queden exclosos responsables polítics i càrrecs electes de 
l’Ajuntament o altres administracions, membres d’òrgans de direcció de partits polítics, o 
membres d’una llista electoral que les darreres eleccions municipals hagin obtingut 
representació al Ple Municipal.

Article 16.- Règim jurídic
· La iniciativa ha de ser presentada per una Comissió promotora de la iniciativa, formada per 

una organització (previ acord del seu òrgan de direcció) o un mínim de 3 persones que 
compleixin els requisits establerts. Les persones integrants de la Comissió són les 
responsables de garantir l’autenticitat de les signatures que acompanyen el projecte.

· La iniciativa es presentarà mitjançant un escrit dirigit a l’alcaldessa o alcalde, en què 
hauran de constar les dades dels membres de la Comissió promotora i el contingut de la 
proposta. En el termini màxim de 30 dies naturals, l’Ajuntament haurà de comunicar a 
algun dels membres de la Comissió promotora si s’admet a tràmit, indicant la persona o 
persones de referència de l’Ajuntament a qui es poden adreçar per qualsevol dubte. 
D’igual manera, l’Ajuntament haurà de validar el plec per a la recollida de signatures, 
mitjançant l’estampació del segell corresponent.

· Un cop admesa la iniciativa, s’iniciarà la recollida de signatures (mitjançant els plecs 
segellats per l’Ajuntament), que serà de màxim 3 mesos des de la notificació de l’admissió 
a tràmit.

· No s’admetran aquelles iniciatives que no versin sobre competències municipals, que 
estiguin relacionades amb matèria tributària, o que les persones de la Comissió promotora 
no compleixin els requisits establerts. Tampoc s’admetran iniciatives que s’hagin rebutjat 
en una ocasió durant l’actual mandat municipal.

· Per a la presentació de les següents iniciatives, són necessàries les signatures 
acreditades del 5% de persones majors de 16 anys cridades a participar, amb un mínim de 
2.000 signatures:

· Proposta d’acord o actuació
· Projecte de Reglament
· Consulta popular sectorial no referendària

· Per a la presentació d’una iniciativa per demanar l’impuls d’un procés de participació 
ciutadana, són necessàries un 2% de les persones majors de 16 anys cridades a 
participar, amb un mínim de 600 signatures.



· En la recollida de signatures, s’hi ha d’incloure informació sobre les persones signants, 
concretament: nom i cognoms, domicili, i número de DNI o NIE. Un cop recollides, es 
lliuraran al Registre municipal per a la seva comprovació, que s’haurà de fer en un termini 
màxim de 60 dies naturals. 

· Si s’ha recollit el nombre suficient de signatures, l’Ajuntament haurà d’iniciar el 
procediment per a l’execució de l’actuació sol·licitada.

· En el cas que consisteixi a proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter general, la 
iniciativa ha d’incloure els antecedents necessaris per poder-s’hi pronunciar i, a més dels 
documents establerts a l’article anterior, la proposta de plecs o el formulari de sol·licitud a 
la plataforma digital on es recolliran les signatures ha de contenir: 
· El text articulat de la disposició o les línies bàsiques en què es delimitin amb precisió el 

seu objecte i els principis i criteris que han d’inspirar-ne l’articulat. 

b) L’exposició dels motius que aconsellen, segons el parer dels promotors, la tramitació i 
aprovació de la disposició de caràcter general.

· En el cas que la iniciativa ciutadana consisteixi a proposar la celebració d’una consulta 
ciutadana, la sol·licitud de la iniciativa ha d’anar acompanyada del text de la pregunta o 
preguntes o proposta o propostes que es vol sotmetre a consulta ciutadana, les persones 
cridades a participar-hi, l’àmbit de ciutat o barri i una memòria explicativa de les raons 
que aconsellen dur a terme la iniciativa, segons els promotors. L’objecte de la consulta i 
la manera de formular les preguntes o propostes a la ciutadania han de complir els 
requeriments següents:
· La consulta pot contenir una o més preguntes o una o més propostes perquè les 

persones cridades a participar-hi puguin donar-hi una resposta afirmativa, 
negativa o votar-hi en blanc, o puguin elegir entre diferents solucions o propostes 
alternatives. 

· Les preguntes i les propostes s’han de formular de manera neutra, concisa, clara i 
senzilla, a fi que la ciutadania pugui comprendre’n l’abast.

· No es poden formular consultes:

a) Que puguin limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals de la secció 
primera del capítol II del títol I de la Constitució i els drets i deures dels capítols I, 
II i III del títol I de l’Estatut, ni afectar qüestions relatives a tributs o a preus 
públics o a pressupostos ja aprovats. 

b) Que es refereixin a matèries sobre les quals s’estigui executant algun tipus de 
contractació, en relació a la qual el seu resultat pogués produir perjudicis a 
tercers. 

c) Quan s’estigui tramitant un expedient de contractació sobre la matèria objecte 
de la consulta. S’entén que l’expedient de contractació s’està tramitant si ja s’ha 
publicat la convocatòria del procediment d’adjudicació del contracte 
corresponent. En el cas de procediments negociats, per determinar el moment 
d’iniciació es tindrà en compte la data d’aprovació dels plecs. 



· Quan la celebració de la consulta pugui interferir en procediments administratius que 
s’estiguin tramitant per a l’aprovació d’una ordenança, un reglament o un instrument 
d’ordenació urbanística

· L’alcalde o alcaldessa, mitjançant decret, pot determinar un període concret a l’any en el 
qual es concentrin totes les consultes ciutadanes, tant les promogudes per iniciativa 
ciutadana com les promogudes per l’Ajuntament. Aquest període no es podrà modificar 
durant el seu mandat. En aquest cas, a fi de poder complir els terminis previstos, l’acord 
d’aprovació de les consultes l’ha d’adoptar el Ple Municipal almenys tres mesos abans 
de la data fixada per l’Alcaldia.

·  Si no s’estableix el període indicat a l’apartat anterior, durant cada any natural només es 
poden celebrar un màxim de tres consultes ciutadanes. A aquests efectes, una consulta 
múltiple compta com una única consulta. 

· Una vegada iniciats els tràmits per promoure una consulta ciutadana, no se’n poden 
promoure altres de contingut igual o substancialment equivalent fins que no hagin 
transcorregut dos anys a comptar de: 
a) La celebració de la consulta. 
b) La finalització del procés de validació i recompte de les signatures en cas de 
denegació de la sol·licitud de convocatòria per iniciativa ciutadana. 
c) El moment de conclusió del termini de recollida de signatures o el moment en què hagi 
decaigut la sol·licitud. 

· No es pot promoure ni celebrar cap consulta ciutadana en els 6 mesos anteriors a les 
eleccions locals ni en el període comprès entre aquestes eleccions i el moment de la 
constitució de l’Ajuntament. 

· No es poden celebrar consultes els mesos de juliol i agost ni en els períodes de 
vacances escolars de Nadal i Setmana Santa.

CAPÍTOL CINQUÈ. Consultes populars

Secció Primera. Consultes Populars per via de referèndum

Article 17.- Consultes populars per via de referèndum
És un instrument de participació directa per a conèixer la voluntat del cos electoral sobre 
qüestions polítiques de transcendència especial. Té les garanties pròpies del procediment 
electoral, i normativa reguladora pròpia en la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars 
per via de referèndum. L’objecte de les consultes populars exclou els assumptes que afectin les 
finances locals o que vagin en contra de les facultats que la Constitució i l’Estatut reconeixen 
als ens locals. 

Secció Segona. Consultes Populars no referendàries

Article 18.- Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial
· És una eina de participació per a demanar l’opinió sobre algun tema concret a un col·lectiu 

de persones mitjançant vot lliure, directe i secret, que es dipositarà a les urnes presencials 
o electròniques establertes a tal efecte, d’acord amb la normativa existent. La Llei 10/2014, 
del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de 
participació ciutadana, estableix la seva existència.



· Es pot convocar a iniciativa de l’Ajuntament, o bé proposar la seva organització mitjançant 
la presentació d’una iniciativa popular.

· Poden votar les persones majors de setze anys, inscrites al padró municipal. 

· S’acordarà la seva organització mitjançant acord del Ple municipal per majoria absoluta, i 
es comunicarà la seva convocatòria mitjançant els canals de comunicació habituals de 
l’Ajuntament. La comunicació ha d’incloure la pregunta que es vota, els terminis i canals 
d’informació del tema, el període de votació i els llocs on es podrà votar, la composició de 
les meses de votació, i els sistemes de control del procés.

· Es podran habilitar sistemes de vot electrònic, si es garanteixen les condicions de 
seguretat.

· Un cop finalitzada la votació, es recomptaran els vots i es lliurarà una acta de l’escrutini. 

· Es crearà una Comissió de control de la consulta, com a òrgan encarregat de vetllar per la 
transparència i eficàcia del procés de consulta. Estarà formada per responsables de 
l’Ajuntament i representants d’entitats i col·lectius que es determini.

· No està permès convocar consultes que vulnerin drets, deures i llibertats de les persones, 
ni sobre matèries objecte de les consultes per via del referèndum.

CAPÍTOL SISÈ. Queixes i suggeriments. Dret de petició

Article 19.- Avaluació dels serveis públics i formulació de propostes i suggeriments
· Els ciutadans tenen el dret de fer propostes d’actuació o millora i suggeriments amb relació 

al funcionament dels serveis públics i a ser consultats de manera regular, sobre llur grau 
de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració 
pública. 

· S’establirà un procediment únic per a tots els serveis i organismes municipals per a la 
presentació de propostes i suggeriments, la forma i els terminis de resposta. L’Ajuntament 
garantirà l’existència de canals adequats perquè es pugui donar aquesta comunicació, i ha 
de donar a conèixer de manera anonimitzada les propostes i els suggeriments rebuts, i ha 
de reconèixer i fer públiques les iniciatives ciutadanes l’aplicació de les quals comporti una 
millora substancial dels serveis públics. 

CAPÍTOL SETÈ. Participació als plens municipals

Article 20.- La participació als Plens Municipals
Aquesta es concretarà en els termes del Títol Tercer del Reglament Orgànic Municipal

TÍTOL TERCER. Foment de la Cultura Participativa

CAPÍTOL PRIMER. Suport al teixit associatiu i altres formes d’acció col·lectiva

Article 21.- Suport al teixit associatiu i altres formes d’acció col·lectiva



· L’Ajuntament col·laborarà amb les entitats i altres col·lectius del municipi, acompanyant-los 
en aquells projectes que siguin d’interès general per la ciutat. 

· L’Ajuntament oferirà assessorament a les entitats i altres col·lectius en aquells temes que 
puguin facilitar el desenvolupament autònom de les seves activitats. 

· Periòdicament, i sempre que sigui possible, l’Ajuntament oferirà suport econòmic als 
projectes de les entitats i altres col·lectius mitjançant la convocatòria de subvencions per 
col·laborar en activitats d’interès pel municipi.

· L’Ajuntament de Granollers generarà els mecanismes que cregui adequats per a mantenir 
una comunicació permanent amb el teixit associatiu del municipi, per tal de conèixer les 
seves inquietuds i necessitats. Així mateix, els farà arribar informació sobre actuacions 
d’àmbit municipal per al seu coneixement, i respondrà les seves demandes d’informació.

· Les entitats i associacions sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb 
seu social o delegació a Granollers, poden inscriure’s al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions Ciutadanes. L’objecte d’aquest Registre és el de vehicular la relació amb 
l’Ajuntament i fer difusió sobre les organitzacions socials existents. Concretament, ha de 
facilitar a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats i associacions existents, així com llurs 
finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcte de 
suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

· La normativa específica aprovada pel Ple municipal regula els drets de les entitats i les 
associacions inscrites en el Registre.

CAPÍTOL SEGON. Equipaments de proximitat

Article 22.- Equipaments de proximitat
· L’Ajuntament de Granollers disposa d’una xarxa d’equipaments, els centres cívics, per a 

facilitar l’apropament dels serveis municipals a la ciutadania. Aquests equipaments tenen 
com a objectiu construir cohesió social, comunitat i ciutadania activa, ja que són 
equipaments municipals per a la participació ciutadana, que ofereixen un ampli ventall de 
serveis i activitats socioculturals adreçats a les persones. Un Reglament de Règim Intern 
regula el seu funcionament.

· Aquests equipaments ofereixen espais de relació, trobada i diàleg, però també serveis 
d’assessorament a grups i associacions sobre diversos tràmits relacionats amb el món 
associatiu.

· Els centres cívics poden acollir també grups, col·lectius i associacions, i incloure’ls a la 
vida del centre.

· Els centres cívics tindran Juntes de Centre, espais estables de participació, de caràcter 
consultiu i d’assessorament, que mitjançant el consens i la corresponsabilitat entre les 
persones que hi participen, contribueixen a la millora de la gestió i el funcionament del 
centre.

· Aquestes juntes estan formades per personal del centre i per representants de les entitats 
que resideixen al centre de manera estable.



CAPÍTOL TERCER. Altres formes de relació amb la ciutadania

Article 23.- Altres formes de relació amb la ciutadania
· Per tal d’afavorir la relació continuada amb la ciutadania, i amb l’objectiu de conèixer les 

seves inquietuds i opinions sobre determinats temes concrets, l’Ajuntament desenvoluparà 
altres mecanismes de diàleg i participació més informals i pròxims. Són mecanismes que 
cerquen la participació de les persones apropant-se al seu espai natural com ara l’espai 
públic, els equipaments, o les comunitats de propietaris. 

· De forma general, potenciarà la creació d’espais oberts que permetin l’expressió d’idees i 
la dinamització de les relacions socials entre els membres de la comunitat, amb la finalitat 
d’enfortir a la ciutadania i facilitar la generació de projectes comunitaris. 

· Promourà una participació àmplia i inclusiva, que respongui a la diversitat d’interessos, 
territoris i col·lectius de la ciutat, cercant la igualtat d’oportunitats a l’hora de participar. Per 
fer-ho, posarà en marxa estratègies d’inclusivitat com utilitzar els principis de Lectura Fàcil 
en la transmissió de la informació, diferents horaris de convocatòria, canals presencials i 
online, etc. 

· S’organitzaran sessions informatives anuals per a presentar les actuacions previstes pel 
govern municipal per aquell any. El resultat d’aquest seguiment es farà públic també al 
web municipal.

Disposició addicional primera. Responsabilitats i defensa del Dret de Participació
· L’ajuntament ha d’exigir responsabilitats al personal i a les autoritats municipals que no 

respectin o vulnerin l’exercici dels drets de la ciutadania en relació amb la participació. 

· Les vies a disposició de la ciutadania per a la defensa i protecció dels drets de participació, 
sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals pertinents, són: 

· El responsable polític o tècnic de la unitat de la qual el tema n’és competència.
· L’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
· El sistema general de queixes i reclamacions municipals. 
· El plenari del Consell de Ciutat.
· La Sindicatura de Greuges de Catalunya.



Disposició addicional segona. Adaptació normativa 
Els preceptes d’aquest Reglament que incorporen aspectes de la legislació tant bàsica com de 
desenvolupament dictada per l’Estat i la Comunitat Autònoma de Catalunya, s’entenen que són 
automàticament modificats en el moment en què es produeixi la revisió de la referida legislació. 
En cas de produir-se aquesta circumstància, el Ple municipal estarà facultat per aprovar un text 
refós que incorpori les modificacions corresponents, i ordenarà l’oportuna publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, per a la seva difusió i públic reconeixement.

Disposició addicional tercera. Guia pràctica del Reglament 
L’Ajuntament elaborarà una guia pràctica i entenedora que expliqui a la ciutadania com es 
poden utilitzar els canals previstos en aquest Reglament i els que determinen les lleis amb la 
finalitat de facilitar-ne l’exercici. 

Disposició addicional quarta. Recollida de signatures 
A l’efecte d’allò previst en aquest Reglament respecte de la recollida de signatures, 
l’Ajuntament impulsarà un sistema segur de recollida de signatures de manera telemàtica o 
digital, garantint l’anonimat i la privacitat dels ciutadans i les ciutadanes, i facilitant així la 
recollida de signatures. Així mateix, s’estudiaran també altres canals de verificació de les 
signatures que no impliquin únicament la signatura electrònica, recollint les mateixes dades i 
essent aquestes verificades automàticament amb el padró municipal.

Disposició final. Entrada en vigor 
Aquest Reglament entrarà en vigor passats quinze dies hàbils de la seva publicació íntegra en 
el Butlletí Oficial de la Província.»

SEGON. Sotmetre a informació pública l'esmentat Reglament per un període de trenta 
dies, mitjançant la publicació de l'acord en el BOPB i al tauler d'anuncis de la 
corporació als efectes que les persones que tinguin interès puguin formular els 
suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut aquest termini no s'ha formulat 
cap suggeriment o al·legació es considerarà aprovat definitivament

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació el regidor de participació, el senyor 
Rudy Benza, endavant.

Senyor Benza: El Pla de Participació, que es va aprovar per unanimitat, en el Plenari 
Municipal de febrer de 2010 va expressar la voluntat de l’Ajuntament d’aprofundir en 
aquest àmbit, i assenyalar les principals estratègies i actuacions a desenvolupar en els 
propers anys. 
Alhora, el desenvolupament i aplicació del Pla de Participació Ciutadana formava part 
dels objectius i accions del II Pla Estratègic de Granollers, dins l’apartat de “Foment de 
l’excel·lència de l’administració pública local en la gestió relacional”. 
La redacció del Reglament de participació era una de les accions incloses al Pla de 
participació aprovat al 2010 i incorporat al PAM 2015-2019. 
El que us presentem avui, és la primera proposta del Reglament de participació de 
Granollers. La seva finalitat és fer més efectiva la participació ciutadana, recórrer a 
noves formes de govern més properes a les necessitats dels veïns i veïnes i fer de 
l’administració un ens més obert i transparent. 
L’estructura d’aquest  Reglament , consta de 23 articles distribuïts en un Preàmbul, 
tres títols, i quatre disposicions addicionals i una disposició final. 
La distribució dels Títols:
El Títol Primer, preveu les Disposicions Generals. 



El títol Segon, anomena els “Instruments per a la Participació Ciutadana”, i es 
distribueix en 7 Capítols. Títol Tercer anomenat el “Foment de la Cultura Participativa”, 
i es distribueix en 3 Capítols. 
El Procés d’aprovació del Reglament, primer, es va crear el document de criteris i 
continguts que es va fer servir de base per a la redacció del Reglament de Participació 
Ciutadana i seguint el tràmit recollit a l’article 133 de la Llei 39/2015, on es fa 
referència a l’estudi, consulta, audiència i informació pública en quan a la participació 
dels ciutadans. 
Aquest  document s’ha elaborat des del Consell de Ciutat, treballat  íntegrament per la 
comissió de participació del consell, establint els criteris i continguts que ha de tenir el 
Reglament. Incorporant les recomanacions fetes per la comissió de participació, en 5 
sessions per treballar sobre el reglament de Participació,18 membres inscrits, i els 
temes dels quals es va parlar van ser: reflexió sobre el model de participació de la 
ciutat actual, com hauria de ser aquest model de participació, els reptes de futur. 
Es van fer tres grups per treballar: com promoure la participació àmplia i inclusiva a 
Granollers, com promoure una cultura participativa i com promoure una participació 
efectiva. 
Del resultats de les sessions es van extreure objectius, reptes, estratègies, propostes. 
A partir d'aquest fet, el document s’ha posat a disposició de la ciutadania a la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament, durant un termini de 15 dies hàbils per garantir la seva 
informació pública previ a l’inici de la tramitació del Ple. 
S’han presentat propostes, en termini i forma, i han estat considerades i resoltes per 
l’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana. Un exemple són les recollides 
dels grups municipals de la CUP i ERC. 
El Contingut essencial del Reglament és:  
El Títol primer fa referència a les Disposicions Generals. Es té en compte l’objecte del 
Reglament, el Dret de participació ciutadana i la transparència i Bon Govern. 
El títol dos: Fa referència als Instruments per la Participació Ciutadana, es pot 
considerar el cos del Reglament i en aquest títol es preveu tots els instruments de 
Participació Ciutadana que es desenvolupen a la ciutat. 
En el Capítol 1 es regulen els processos de participació i debat públic. 
En el Capítol dos s’exposen el tipus d’Òrgans Formals de Participació. 
En el Capítol tres es fa referència als Espais oberts. 
El Capítol quatre i cinc es refereix al procediment d’iniciativa ciutadana i consultes 
populars no refrendàries. 
En el capítol sis es parla de queixes i suggeriments. I drets de petició d’un únic article. 
El capítol set fa referència a la participació als plens municipals i es remet al ROM. 
El títol tres fa referència al suport que té teixit associatiu de la ciutat. 
Per últim, el Reglament conté quatre disposicions addicionals i una disposició final. 
Vull recordar l'aprovació del Pla de Participació Ciutadana al 2010. 
L’any 2011 es va redactar el Pla d’actuació per desenvolupar el Pla Director de 
Participació Ciutadana de Granollers, on s'hi recullen totes les actuacions que s’inicien 
a partir de llavors i fins l’actualitat.
M’agradaria destacar algunes accions participatives mes recents. La creació del 
Consell de Ciutat de Granollers. El Consell de ciutat és el màxim òrgan de participació 
ciutadana de Granollers, amb caràcter no vinculant en planificació estratègica, 
desenvolupament local i grans projectes de ciutat. La seva creació respon 
principalment a la voluntat d’implicar al conjunt de la societat granollerina en el procés 
de reflexió estratègica que és necessària per a la construcció futura de ciutat. Aquest 
òrgan de participació es va constituir el 14 de novembre del 2016 i està format per un 
total de 43 persones, algunes designades pel Ple municipal, expertes en àmbits 
diversos i altres representants de partits polítics, membres de la ciutadania, escollits a 
sorteig,5 homes i 5 dones, i representants d’entitats i d’associacions de veïns. 
L’activitat del Consell s’inicia el 2017 i el 2018 es consolida. 
Durant el present mandat s’han realitzat 7 reunions plenàries i s’han creat 5 



comissions, que són les següents: convivència i civisme, igualtat, promoció de ciutat, 
mundial femení d’handbol 2021 i participació. 
En aquesta ultima comissió, es va treballar sobre el Reglament de participació 
ciutadana i es fa un document d’intencions que els serveis jurídics de l’Ajuntament han 
incorporat en aquesta proposta per sotmetre-la a la reflexió ciutadana i recollir les 
aportacions que esdevinguin. 
Vull destacar, que una de les propostes sorgides de la comissió de participació del 
Consell de ciutat, ha estat realitzar-la primera edició dels pressupostos participatius. 
Ha estat un procés vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual, la ciutadania 
proposa i decideix a què van destinats un milió d’euros, en el capítol d’inversions dels 
pressupostos municipals de 2018 i de 2019, 500.000 € per cada anualitat 
pressupostària. Es van presentar 149 propostes. D’aquestes van passar a la fase de 
votació 64 propostes, 1.333 persones, 2,58 % del cens corresponent van votar la seva 
priorització. Com a resultat 9 projectes guanyadors a executar entre el 2018 i el 2019. 
El reglament de participació ha de servir per regular i dinamitzar la participació 
ciutadana a la nostra ciutat que ja de per si és molt activa. Existeixen diferents consells 
i òrgans de participació, per exemple: La Comissió de seguiment d’obres. Des de 1998 
es mantenen amb veïns reunions de seguiment de les principals obres a la via pública 
de Granollers. És una proposta que l’Ajuntament de Granollers formula als veïns quan 
es presenta un projecte d’obres. Des de 1998 fins a l’actualitat s’han creat 19 
comissions ciutadanes de seguiment de les obres. Les darreres 2016-2018 del Carrer 
Corró, 2016, Carrer Ricomà, carrer Barcelona i en l’actualitat la del carrer Girona. 
Vull fer referència d’alguns Consells de participació com per exemple: el mateix 
Consell de ciutat, Consell municipal de cooperació i solidaritat, Consell directiu del pla 
estratègic de Granollers, Consell econòmic i social, Consell d’infants, Consell de la 
gent gran i el més recent que seria l’espai de participació del Fòrum d’adolescents 
L’Arrel. 
Per acabar, vull agrair a les companyes de l’ajuntament;. Rosa Andreu, Cap del servei 
d'Acció Comunitària i Georgina De Andrés Lletrada de l’Àrea de Benestar i Acció 
comunitària per la seva feina i implicació. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. obrirem un torn d'intervencions, no sé si per part del Partit 
Popular, No? Per part de la Cup? Sí? Endavant, senyora Oliver, té la paraula.

Senyora Oliver: Gràcies. Bona tarda a tothom. Bé doncs, val a dir que el Reglament de 
participació considerem que és correcte, és òptim i, per tant, entenem que no hi ha cap 
esmena destacable. 
Amb tot, sí que és veritat que és important qüestionar-los de què parlem quan parlem 
de participació, no? I, en tot cas, aquesta és la clau de volta que, en tot cas, darrere 
del document que avui portem a Ple i en aquest sentit tornem a manifestar el que 
d'alguna manera ja hem dit en altres vegades quan parlem de termes com la 
participació, que amb un Reglament de participació no n'hi ha prou i, a més a més, si 
observem, si mirem una mica com s'ha construït aquest Reglament esdevé, podríem 
dir, una al·legoria perfecte, una metàfora perfecta de la participació tal i com l'entén 
aquest Govern, és a dir, parlem de la participació ciutadana però, sense la participació 
ciutadana i permeti'm que  recordi,  aquesta manera de funcionar, doncs, aquell lema 
decimonònic del despotisme il·lustrat que deia: que tot per al poble però, sense el 
poble; i, és que malauradament, amb aquests termes de discrepància no serà ni la 
primera vegada ni l'última que parlem de participació; i és que tornem a evidenciar com 
de lluny estem de la concepció de participació d'aquest Govern i és que pensem que 
aquest Reglament és un document buit de contingut si no s'acompanya d'una acció 
política participativa, i la participació no pot ser, en tot cas, una formalitat, no pot ser 
només la creació de comissions específiques des de l'Ajuntament, ni tan sols espais 
d'informació que, una mica és el que acaben esdevenint com s'entén pròpiament des 
de l'acció política del Govern. 



La participació, com entenem nosaltres, és un exercici real de deliberació, de tocar 
colze a colze sensibilitats individuals i organitzar-les, aprofitant, carai, el teixit social 
que tenim a Granollers, i sobretot, sobretot, prendre decisions de manera col·lectiva i 
de forma vinculant. Aquesta és la nostra percepció i aquesta és la nostra concepció de 
la participació. Com s'ha elaborat aquest Reglament? Amb quin teixit organitzat 
granollerí s'ha discutit? Quin procés s'ha obert a la ciutadania com altres llocs s'ha 
estat fent per tal de repensar i reflexionar col·lectivament i plegades sobre els 
mecanismes participatius de la ciutat? En la resposta precisament a aquestes 
preguntes rau la nostra discrepància, motiu pel qual ens abstindrem,  a aquest 
Reglament, senzillament, perquè no compartim com ha estat elaborat i, perquè, a més 
a més, hem perdut una altra vegada més la possibilitat d'això, d'enxarxar-nos 
precisament i de discutir colze a colze amb el teixit que tenim a Granollers i, per tant, 
d'haver perdut la possibilitat de l'exercici real de la participació. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. per part de Ciutadans?, no? Senyor Meseguer? No? Per part 
d'Esquerra Republicana el senyor Sastre té la paraula. Endavant.

Alcalde: Llobet, perdó.

Alcalde: Perdó, el senyor Llobet. A vegades, com que a vegades els discursos se 
semblen molt en algun moment

Senyor Llobet: Carai! ens venen dards, ens venen dards per tot arreu. Bé jo, si exacte. 

Alcalde: Interpretació lliure senyor Sastre.  

Senyor Llobet: Jo, abans de començar, sí que voldria recordar que avui la companya 
Carme Forcadell s’ha assegut davant d’un Tribunal espanyol precisament per impulsar 
un debat sobre participació política i, per tant, això volia recordar-ho.
Nosaltres també ens abstindrem company Rudy. 
Ens ha faltat més participació a la participació, ens hagués agradat ser més 
republicans en aquest sentit. A nivell de partits hem pogut discutir poc i crec que ens 
haguéssim trobat en consensos i haguéssim après junts. Si haguessin tingut menys 
pressa, crec, de portar-ho a Ple, jo tinc aquesta sensació, que haguéssim pogut fer un 
Reglament més participat i posem com a exemple el procés de com s'està elaborant el 
ROM, en el qual ens consta que hi ha debat, que hi ha discussió, coordinació de 
propostes i, per tant, ens assemblava que aquesta era una bona manera. 
Sí que us volem agrair, faltaria més, la voluntat d'haver incorporat les coses que, 
diguéssim, les propostes des d'Esquerra us vam fer arribar. Intento anar ràpid, una 
prèvia teòrica de tot el procés que hem viscut en els últims anys és la participació 
política en estat pur i, per tant, n'hem d’aprendre i d’hem d'estar orgullosos. La gent ha 
sortit al carrer a defensar drets i a defensar democràcia, cohesió i convivència i el 
Reglament parla d'una cosa tan «xula» com el foment del sentit de pertinença a la 
comunitat i a la ciutat i, per tant, participar també és fer granollerisme. 
Del Reglament, pròpiament dit, ens agrada molt el procés d'avaluació de les polítiques 
públiques que planteja. Hem de deixar que els ciutadans i ciutadanes puguin entrar 
fins a la cuina de les polítiques públiques locals, les polítiques públiques arreu i, per 
tant, hem de fer avaluació, avaluació i avaluació i crec que aquí amb tots els plans que 
anem aprovant demanem que hi hagi avaluació. 
També reforçar i amb això sí que, si el reglament en parla, tot el que és aprofitar les 
noves tecnologies de la informació i sabem que l'Ajuntament ho vol fer i ho fa per 



donar més informació veraç, útil i comprensible per la gent. Els exemples d'això que 
els hi dic, els principis de lectura fàcil o la creació dels espais oberts que permetran 
l'expressió d'idees van en aquest sentit. 
Em poso també una mica avui la jaqueta no de pana, sinó d’anarquista, per dir que en 
el Reglament es diu una cosa així com «organitzant la participació en funció de la 
realitat de Granollers». Deixin-me ser una mica anarquista avui per dir que no tota la 
participació s'ha de controlar o s'ha de voler controlar des de l'Ajuntament, no tot s'ha 
de fer amb les regles que l'Ajuntament obliga. Hi ha vida política intel·ligent més enllà 
de l'Ajuntament i, per tant, deixar que la gent s'organitzi com vulgui des de l'autogestió, 
expressant-se, potser, través d'una pintada un mur o fer una activitat cultural als 
marges dels circuits establerts, són mostres també de ciutat i de granollerisme com 
dèiem abans, d'una ciutat que es vol diferent a la que els processos mercantilistes 
institucionals a vegades obliguen.
Per tant, donar cabuda a aquesta participació i això és el que us deia abans, es a dir, 
aquí hauríem d'haver trobat aquestes maneres també de discutir sobre aquests temes. 
Això també és participació: escoltar aquests tipus de participació també es ciutat. 
Ens agrada molt també que es fomenti la participació des de la infància: d'educar la 
participació des de ben petits per crear republicanisme, per crear bé comú, per crear 
gent que vulgui treballar pels afers col·lectius. Crec que un dels problemes que hem 
tingut al país és que hi ha molta gent que no s'ha sentit cridada i, per diversos motius, 
a participar de la vida pública i per tant avui tant ens trobem com ens trobem. Avui ens 
hem trobat cara a cara molta gent que tenim opinions diverses i que l'única manera 
que tenim per solucionar els conflictes es parlant-ne i votant. 
Per tant, participació, participació i participació, semblo l'Anguita quan deia programa, 
programa, programa, però és així, és així. 
Els consells de participació són imprescindibles i necessaris per conèixer l'estat de les 
qüestions que afecten els àmbits que els hi pertoca, però demanaríem que fossin útils, 
celebrem, doncs, que en el Reglament i això és una bona cosa, s'incorpori per fi el fet 
lògic, que si un Consell no s'ha convocat, ni reunit durant un temps, el Ple pugui 
dissoldre'l i m'estalvio preguntar al Ple quants no s'han reunit a dia d'avui. 
Molt bones iniciatives dels fòrums ciutadans i els espais oberts, que són sessions entre 
responsables municipals i ciutadania per a debatre diferents temes, per tant, i m'ha 
agradat el concepte generar propostes a iniciar un procés de creativitat social. 
Celebrem que després de tants anys governant el PSC se sumi al concepte creativitat, 
benvinguts al futur. 
Ens agrada molt, molt i molt el Capítol 5è, Secció 1ª: Consultes populars per via de 
referèndum. Ens agrada molt i no només pel nom. Ens agrada que l'Ajuntament posi a 
disposició de la ciutadania eines per debatre qüestions polítiques de transcendència 
especial. Seguim dient el mateix, tot s'ha de poder discutir, tot porta el seu temps, el 
republicanisme és lent, però anem a bon port.
I acabo fent un prec per al futur alcalde o alcaldessa. Ara tenim una eina que ens 
permet millorar la participació i fer-la de més qualitat i per tant, per atrevir-nos a fer uns 
autèntics Pressupostos participatius. El regidor parlava de que els Pressupostos 
mouen 1.000.000 €, atrevir-nos per què no, a somiar què tot el pressupost de 
l'Ajuntament es decideixi amb un pressupost participatiu. 
Moltes gràcies i bon vespre.

Alcalde: Sí, en tot cas també podem sumar-hi també el de la Generalitat en aquest 



procés. En tot cas, el senyor Sastre té la paraula.

Senyor Sastre: No pateixi alcalde que jo no defensaré l'anarquisme i per tant aquí.

Alcalde: A mi no em faria res que fes anar.

Senyor Sastre: A mi sí, per tant no, no sé si a vegades el discursos s’assemblen, 
suposo que quan parlem doncs diguéssim de coses o d'aspectes de ciutat es 
inevitable més o menys tenir punts de contacte comú entre tots. 
Nosaltres votarem a favor d'aquest reglament de participació i, mirin, a vegades els hi 
fem crítica des de l'oposició, però al nostre entendre en aquest mandat hem avançat 
de forma prou significativa en aspectes de participació ciutadana. Diguéssim que, 
nosaltres hem criticat moltes vegades que aquest Govern, amb aquest Govern, em 
refereixo al Govern del PSC, que fa anys que perdura no estrictament només aquest 
Govern, sinó anteriors governs també del PSC. 
Quan nosaltres reivindicàvem la participació ciutadana, en molts aspectes, en concret 
per exemple amb el tema els Pressupostos participatius, jo, per cert, no estic d'acord 
en què tot el pressupost hagi de ser participat per diversos motius i després m'hi 
referiré si volen, però, en tot cas, els hi dèiem que la participació ciutadana, nosaltres 
venim d'un model polític que bàsicament consistia en que la gent triava representants 
polítics, que prenien decisions per ells, això diguéssim a grans trets és la democràcia 
com la veníem entenent durant molts anys i aquí nosaltres enteníem també que sense 
perdre de vista que, evidentment, seguim estant amb un sistema de representants i, 
per tant, aquest Ple seguirà sent un Ple i, per tant, hi hauran representants, persones 
que tenim, donem veu a molts votants perquè no tots podrien estar en aquest Ple i 
funcionar de forma assembleària en un conjunt de ciutat, seria evidentment inoperant. 
Hi ha parts d'aquestes decisions, algunes, què es podrien sotmetre a la decisió de tots 
aquells que vulguin participar-hi. Com que venim d’on venim i de molts anys de fer el 
que fèiem, és evident que després quan fem per exemple, per primera vegada 
Pressupostos participatius, doncs, la gent no hi entra forma massiva, es a dir, 
esperàvem que la participació no seria una cosa massiva, suposem, volem pensar que 
les cultures democràtiques i polítiques es guanyen a força d'anys de persistència, que 
per tant és possible que en el pressupost, següent pressupost participatiu, perquè 
entenem que és una cosa que ja hem guanyat com a ciutat i que, diguéssim, perdurarà 
en el temps, sigui quin sigui el Govern municipal que en prengui possessió els propers 
4 anys, doncs, aquesta per participació anirà augmentant perquè haurem guanyat 
aquesta cultura democràtica. 
Quan els hi fem aquestes referències al Govern municipal molt abans dèiem, ens 
deien: «ostres és que nosaltres ja fem un programa electoral parlant amb els 
ciutadans», és evident que el Govern municipal parla amb els ciutadans, també parlem 
els grups de l'oposició. A vegades, un té la sensació que no parlem amb els mateixos 
ciutadans, perquè les visions evidentment, de tant en tant, són contraposades a 
diferents, però el fet de parlar amb els ciutadans, que evidentment dóna un plus a 
l'activitat política que en fem aquí, perquè si la féssim d'esquenes als ciutadans o 
tapant les nostres orelles i els nostres ulls al que ens diuen els ciutadans, doncs, 
evidentment estaríem diguéssim amb un problema greu com a ciutat. 
Aquest simple fet no dóna per si mateix un valor específic a la participació. La 
participació ciutadana al nostre entendre és això que estem fent avui, aquí, que és 



posar negre sobre blanc, això que es va fer amb els Pressupostos participatius, que és 
fer un procés reglat, garantista que permeti que tothom tingui clares quines són les 
regles del joc, la delimitació que té aquesta participació i que tothom tingui la capacitat, 
si ho vol, per descomptat, de fer-ho. Aquest Reglament que aprovem avui fa això i, per 
tant, al nostre entendre en aquest mandat hem avançat significativament en matèria de 
participació ciutadana. 
Queden punts negres? Que eren punts negres per descomptat, a alguns hi han fet 
referència, als consells de procés de participació sectorial que tenim a l'Ajuntament 
que, diguéssim, a l'entorn d'aquest Plenari, quan el problema del cartipàs s'hi designen 
representants, doncs home, aquí tenim una feina molt important a fer, perquè n'hi ha 
que no es reuneixen, n'hi ha que es reuneixen de forma molt insuficient, segurament 
en aquests consells n'hi ha molts d’ells que sí, però n'hi ha d'altres que no es prenen 
decisions i simplement acaben sent unes informatives on només hi ha una participació 
unilateral, o simplement una informació i, per tant, aquí tenim un problema i 
segurament també, doncs hem entrat amb aquest àmbit de la participació ciutadana, 
no hem avançat en aquest àmbit de la participació ciutadana, potser, de vegades amb 
timidesa. 
En tot cas, valorem el que s'ha anat fent, valorem que haguem posar negres o blanc, 
demanem que aquest document sigui viu, perquè?, perquè tot just ara també estem 
debatent els grups municipals a l'entorn d'un nou Reglament Orgànic Municipal, un 
nou ROM, que entenem que alguns dels elements que es decideixin en aquest nou 
ROM poden veure's afectats o poden incorporar-se en aquest Reglament, per tant, 
demanem que sigui un Reglament viu i sobretot el que demanem és que es vagi 
explorant aquesta via de la participació ciutadana amb molta més decisió en els 
propers anys. 
Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Terrades, que a aquestes alçades del 
PLE encarna no ha parlat i tal que. Endavant.

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. 
Una intervenció breu per explicar el compromís del grup municipal socialista en 
aquesta aprovació inicial d'aquest Reglament de participació ciutadana. 
És un reglament que crec que està fet no des d'una visió decimonònica, tampoc 
d'assemblea permanent ni de control burocràtic. 
Tampoc farem nosaltres una esmena a la totalitat al treball que ha fet el Consell de 
ciutat, perquè bona part d'aquest Reglament surt dels treballs que el Consell de ciutat 
que vull recordar que està format per 43 persones si no recordo malament, que no ho 
recordo, que representen doncs l’entramat teixit social de la ciutat. També de 
ciutadans i ciutadanes que van ser escollides aleatòriament, fruït dels mecanismes 
dels que ens vam dotar. 
Per què? I per què aquest Reglament? Home, perquè nosaltres considerem que la 
transparència i la participació són els reptes de la política i de l'actuació pública en el 
segle XXI i jo crec que la transparència i la participació és més necessària que mai, 
perquè? Doncs, entre altres coses per combatre també problemes que tenim avui a les 
nostres societats i també la societat granollerina, perquè nosaltres no som una illa al 
mig d'un oceà que no té res a veure amb el que està passant a la societat actual, en 
termes generals. 



A què m'estic referint?, home, doncs a les notícies falses, a les «fakes news», a la 
manipulació d'opinions, el populisme, per lluitar també contra aquests problemes 
justament es necessita més transparència i més participació. Crec que l'Ajuntament de 
Granollers, justament, ha començat a fer d'una manera decidida un camí per fer, per 
posar els instruments, per això que els hi estic dient. 
Hem provat els mètodes o els models de transparència, hores d'administració, un codi 
ètic fa pocs dies, estic mirant a la regidora Gemma Giménez que ens el va portar, hem 
treballat i hem aprofundit i hem canviat coses de l'administració oberta, hem comença 
a aplicar fórmules de participació. Algú ha fet referència o el propi regidor, si no 
recordo malament, també el regidor Sastre, també el Pau Llobet en el sentit de que no 
només estem fent construccions teòriques, sinó que, fins i tot, a allò més important 
d'un Ple municipal, que és el pressuposen, ha començat a introduir fórmules de 
participació. No renegaré, ni estic proposant relegar la participació delegada través 
dels processos electorals. Crec que la democràcia es basa també justament en que 
els ciutadans i ciutadanes lliurement, secretament puguin expressar la seva opinió en 
forma de vot, que és el que posa i treu governs i, per tant, aquesta és una de les 
millors fórmules que hem trobat les democràcies per acabar establint governs. Ara! 
també és cert que cal o aprofundir i establir, buscar estratègies per implicar a més 
granollerines, a més granollerins a la governança de la ciutat, perquè la ciutat no és 
altra cosa que la ciutadania. Hem de buscar els camins tots plegats per resoldre els 
conflictes, la complexitat, les contradiccions que es presenten a la ciutat i a la 
ciutadania i en els ciutadans i ciutadanes a vegades amb interessos cada cop més 
sectorials. Tinc la percepció que anys enrere o bastants anys enrere hi havien 
definicions més el multi comprensives, ara probablement fruit de molts factors, no 
entraré a analitzar, doncs, hi ha interessos molt sectorials, molt concrets que això 
s'acaba transformant en complexitat de la pròpia governança de la ciutat i hem de fer-
hi front a través de les eleccions, però a través d'un procés continuat d'interlocució 
amb la ciutat, perquè crec que al final del que ens porta a tots aquí, a les 25 regidores i 
regidors que estem assentats en aquest petit hemicicle, però també a tots vostès i a tot 
el conjunt de la ciutat granollerina és buscar un millor espai per viure a la nostra ciutat.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el senyor Benza vol fer ús de la paraula? Sí? 
Endavant. 

Senyor Benza: Sí. Simplement referir-me, que està clar que, tenim amb Maria visions 
diferents igual de la participació, més que visions crec que és la limitació, per nosaltres 
la participació igual no arribarà  tan lluny com tu voldries.
En quant al Pau, sí que es fan també des d’associacions de veïns trobaries moltes 
entitats que fan participatives i que no estan regulades per l'Ajuntament, al contrari, 
participem en molts d'elles i és un document viu, és un document viu el que podem 
anar treballant i ens trobem on vulgueu i quan vulgueu per continuar doncs suportant i 
a veure fins on podem arribar. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Intervencions al segon torn si ho desitgen? Per part del Partit 
Popular? Per part de la Cup? No? Ciutadans? No? Esquerra Republicana? No? En tot 
cas jo sí que voldria si em permeten, eh?, perquè em sembla que és un document 
important i voldria fer alguna aportació també. Hem parlat del temps i hem parlat de si 



aquest document havia estat fruit d'una celeritat excessiva o no, jo els voldria dir i 
defensar que no. Mirin estem a final de mandat, quan vam començar el mandat vam 
parlar ja, que l'itinerari per nosaltres era primer, constituir el Consell de ciutat i segon, 
dèiem, el Consell de ciutat tindrà un primer encàrrec, que és liderar la redacció del 
reglament de participació. És un procediment crec que obertament participatiu i 
hagués sigut molt fàcil anar un gabinet tècnic o serveis tècnics o als serveis jurídics 
municipals i fer un reglament de participació homologable. Aquest no ha està la 
voluntat d'aquest equip, ha estat exactament la contrària, com podem fer un Consell 
de participació?, perdo, com podem fer un reglament de participació amb noves 
mirades, amb noves perspectives i a partir dels impuls que vinguin de la ciutadania? 
Doncs efectivament no fent-ho des del despatx de la secretària o del director de servei 
jurídics de l'Ajuntament, sinó creant primer el Consell de ciutat i posant a debat en el 
Consell de ciutat aquests estris nous que volíem dissenyar col·lectivament. Per tant, es 
crea el Consell de ciutat, estem parlant ja del dos mil disset si no recordo malament, 
dos mil setze, finals del setze i comença a funcionar el disset i li posem com a primera 
tasca aquesta, Consell de ciutat en el que vostès estan presents, els grups municipals 
estan presents i el Consell de ciutat acorda delegar en la comissió de participació la 
reflexió al voltant d'aquest document. Efectivament els membres de la Comissió de 
participació representen a ciutadans i ciutadanes, teixit social, no a partits polítics. Per 
tant, aquestes persones, crec que el Rudy Benza parlava divuit persones a que 
formaven part d'aquesta Comissió a l'inici del treball, han fet cinc sessions de treball i 
van estar formant els criteris, a partir dels quals el Consell de ciutat en Plenari va 
entregar aquest document als serveis jurídics per què li donéssim cos, perquè els 
membres de Consell de ciutat i dels propis regidors i regidores no tenim cap obligació 
de conèixer la terminologia jurídica que a d'habilitar aquest document, serveis jurídics 
amb els serveis tècnics de predisposició vam fer la seva feina i vam fer uns criteris que 
vam exposar al públic i vam penjar en el portal de transparència el mes de desembre. 
Fixis que això és un procés en el qual la mà del Govern no hi ha estat o hi ha estat 
lleugerament, l'està tutelant, l'ha estat acompanyant, es la nostra obligació, però alhora 
el que hem fet és que els serveis tècnics que contacten permanentment amb el 
Consell de ciutat i amb el consell de participació tingui un pes rellevant, és un 
document fet des de la mirada d'un serveis que han begut de les aportacions dels 
ciutadans i ciutadanes a través del Consell de ciutat. Jo crec que és el paradigma d'un 
procés participatiu, segurament es podria fer més, probablement, estic convençut, 
sempre es pot fer més, m'ho han sentit dir moltes vegades, però és un document que 
no és fruit d'un gabinet d'estudis extraordinari ni del millor intel·lectual del món, és fruit 
de l'aportació de molta gent i crec que té, aquest procés ha donat un document 
realment bo. Jo vull agrair la visió crítica i alhora analítica del senyor Sastre, no sé 
perquè em surt quan penso en Pau em surt la paraula Sastre per motius que tenen a 
veure amb la meva història personal i que no,  que no tens res que veure amb res del 
que hi ha aquí. Senyor Llobet, en tot cas, jo li agraeixo la intervenció perquè ha estat 
analítica que és el que crec que ens convé a tots plegats, estar positiva i alhora posats 
els elements de reflexió que ens permeten també dir el que diré ara. Crec que aquest 
document té tres valors. El primer, ha begut de la millor tradició dels reglaments de 
participació, es a dir, hem pogut, s'ha pogut fer una lectura dels reglaments de 
participació i té una actualització d'aquests documents. La segona, en recull molt la 
tradició granollerina, nosaltres hem defensat molt i molt i vostès ho saben la 
participació informal, aquests mètodes més, si vol vostè, que provenen d'una tradició 



llarga que ve, perquè no, de l'anarquisme i hem defensat aquests models, els models 
que fan que el contacte quotidià i permanent, una font extraordinària de generar noves 
històries a partir de la mirada col·lectiva. Recull bé aquest document, cosa que no es 
pot trobar en gaires documents, aquesta participació informal i alhora crec que també 
innova i aporta alguns arguments que fan de la flexibilitat que jo crec que serà un signe 
dels futurs anys en matèria participació, un factor important. Crec que és un bon 
document, crec que provarem un bon document i el que ens toca, com sempre hi ha 
un document és donar-li vida i la vida la donarem els regidors i regidores però sobretot 
de la manera que està configurat aquest document, li podrem donar forma els 
ciutadans i ciutadanes de Granollers, és un instrument no per aquest consistori, no per 
l'Ajuntament, és un instrument per la ciutadania i estic convençut que serà molt útil, 
molt i molt útil en els propers mesos i els propers anys, crec que serà un instrument. 
En paral·lel hi ha un altre document que s'està treballant que és el reglament orgànic 
municipal, que és una altra història, que és el nostre reglament de règim interior, és 
una altra història. Em sembla que  és políticament rellevant a la construcció d'una 
societat més oberta, més participativa, amb aquesta vocació de construcció col·lectiva 
és precisament aquest reglament que ens obre portes i que jo estic profundament 
agraït a la feina que s'ha fet des del Consell de ciutat veig aquí a la Rosa Andreu i veig 
aquí al Rudy que ha fet una feina de coordinació, discreta com sempre, però 
extraordinària. És el moment de la votació. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 18 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP (12), PdeCAT-Demòcrates(3), de C’s i PP; i les  5 abstencions dels Grups 
Municipals d’ERC-AG-AM i de la CpG-CUP-PA

JUNTA DE PORTAVEUS

13.1 Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-Cup per 
l'ampliació del parc public d'habitatges

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

Fets:

La infinitat de desnonaments que ha patit la nostra ciutat els últims tres anys està 
directament relacionada, tant amb l’esclat de la bombolla hipotecària i els seus 
efectes devastadors per les classes populars com amb el règim de lloguer, tant per la 
precarització de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) com per la legislació que facilita 
l’especulació amb l’habitatge.

Granollers, com totes les ciutats, té dificultats a l’hora de reallotjar a aquestes 
persones desnonades perquè compta amb un dèficit estructural d’habitatge públic de 
lloguer, lluny del 15% o 20% que tenen altres ciutats europees. Això és degut al fet a 
que durant molts anys, també des d’aquesta institució, s’ha apostat per inflar la 
bombolla immobiliària amb promocions per ampliar el parc privat, en comptes 



d’apostar per destinar-les a lloguers públics, socials i assequibles i garantir, així, el 
dret a l’habitatge de totes les persones de la ciutat.

En l’actualitat, a la ciutat també vivim una bombolla especulativa sobre els preus del 
lloguer. Només en els últims tres anys, el preu mitjà del lloguer a la ciutat ha 
augmentat al voltant d’un 20%, i aquest increment en alguns barris ha arribat fins al 
57%.

A tot això hem de sumar la compra d’actius bancaris per parts dels fons voltors que 
generen més expulsions de veïnes dels seus habitatges.

A una ciutat on s’han produït centenars de desnonaments els últims anys, l’aposta 
continua sent la mercantilització del dret a l’habitatge. Desentenent-se les entitats 
bancàries negant-se a cedir a l’administració el seu parc d’habitatges buits, principals 
responsables d’aquesta situació, i amb unes institucions estatals que constantment 
bloquegen aquelles lleis que intenten regular un dret tan indispensable, l’habitatge 
públic constitueix una de les principals garanties de l’Estat de Benestar.

En el moment en que presentem aquesta proposta, s’ha desencallat la situació que 
mantenia suspesos pel Tribunal Constitucional articles bàsics de la llei 24/2015 que 
va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya després de superar el 
tràmit d’Iniciativa Legislativa Popular. En aquests articles entre d’altres qüestions, 
s’estableix l’obligatorietat, per part de les entitats financeres, d’oferir lloguers socials 
en cas de desnonament i la cessió a l’administració de part del seu parc d’habitatges 
buits.

Un mercat de l’habitatge regulat constitueix una de les principals garanties de l’Estat 
Social atès que està protegit de les fluctuacions del mercat immobiliari. La provisió 
d’habitatges no és una qüestió de mercat sinó que constitueix un tema cabdal en el 
qual les administracions han d’intervenir directament i de manera coordinada per a 
garantir el dret a l’habitatge de tota la ciutadania.

Mitjançant la present moció proposem, s’acordin en el Ple municipal les següents 
actuacions i el seu desenvolupament a través dels següents acords:

● Primer.- Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els 
sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial de gestió 
pública i municipal.

Proposem les modificacions normatives escaients per tal d’establir l’obligació 
de destinar el 30% del sostre dels edificis sotmesos a rehabilitació integral i 
de nova construcció a la ciutat de Granollers a habitatges de protecció oficial 
de gestió pública i municipal. Els habitatges resultants de la rehabilitació 
integral d’edificis se sotmetran a les mateixes obligacions, pel que fa a la 
reserva de sostre destinat a Habitatge de Protecció Oficial en règim de 
lloguer o altres formes de cessió d’ús, que les actuacions que es realitzin en 
solars edificables.

● Segon.- Convertir edificis de titularitat pública en desús destinats a usos no 
residencial en edificis d'ús residencial.

Amb l’objectiu d’estendre el parc públic d'habitatge, cal prioritzar l’ús 
residencial de certs edificis de titularitat pública. Instem a l’ajuntament a 
intensificar la cerca d’edificis en desús, i que per tant són susceptibles de ser 
comprats o expropiats per l’Ajuntament per destinar-los a un ús residencial.



● Tercer.- Declarar certes zones de la ciutat com a Àrees de Conservació i 
Rehabilitació a partir d’un informe previ en l’àmbit de tot el municipi.

Amb l’objectiu de garantir un ús adequat de l’habitatge, de promoure la 
regeneració del teixit urbanístic i la conservació de l’habitatge en estat molt 
deficient, així com d’evitar processos d’especulació immobiliària o que 
comportin riscos per a la cohesió social, es proposa l’impuls de les àrees de 
conservació i rehabilitació d'acord amb els articles  15,36 i 37 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre. Així com la delimitació d’àrees subjectes als 
drets de tanteig i retracte a favor de l’Ajuntament de Granollers, és a dir, que 
les finques subjectes a aquesta figura estiguin obligades a comunicar a 
l’Ajuntament qualsevol oferta de compravenda perquè el Consistori pugui 
igualar l’oferta i adquirir preferentment l’immoble, o en cas que s’hagi produït 
sense la pertinent comunicació, es podrà retrotreure-la i adquirir la finca pel 
preu estipulat.

● Quart.- Fer el seguiment del desenvolupament de la llei 24/2015  i del 
compliment de la moció, amb l'objectiu que tot allò que incorpora el present text es 
compleixi de forma efectiva,  des de la Taula d`Habitatge de Granollers. Incorporar a 
la Taula les entitats de la ciutat que hi treballen durament pel dret a l'habitatge d'una 
manera o d'una altre, una representativitat de col·lectius implicats i l'equip redactor 
del pla d'habitatge

● Cinquè.- Aplicar i intensificar els mecanismes per identificar els pisos buits i 
notificar als grans tenidors l'obligació de cedir-los. Així mateix, sancionar totes 
aquelles situacions d'incompliment de la llei, com no haver fet l'oferta de lloguer 
obligatori i els talls de subministraments a famílies vulnerables. 

Alcalde: Hi ha anunciada defensa de la posició de vot. No sé si per part del Partit 
Popular, es vol intervenir? Per part de la CUP, evidentment, es voldrà intervenir, com 
no pot ser d'altra manera, són els proposants. Endavant.

Senyor Navarro: Sí, precisament hem presentat aquesta moció per la preocupació que 
tenim en el tema de l'habitatge i les dificultats que tenim en aquests moments. 
No cal parlar de la situació a nivell de tots els desnonaments que ha patit una part molt 
concreta de la població, l'empobriment que ha suposat aquest, l'esclat de la bombolla 
hipotecària, la manca de lloguer, la legislació que ha facilitat l'especulació i tot plegat 
ho hem viscut a Granollers d'una manera negativa. Negativa perquè les dificultats en 
el tema de l'habitatge, bona part de la població han estat molt grans. Creiem que, a 
més a Granollers, un tema amb aquest dèficit del qual parlem sovint, d'habitatge públic 
de lloguer. 
De fet, hi ha hagut tot una bombolla immobiliària que ha estat permesa per les 
diferents administracions i que ha permès ampliar el parc privat que cada cop queden 
menys per edificar, però, s'ha pogut edificar per la part privada i en canvi el lloguer 
públic, el lloguer social assequible, garantir, per tant, el dret a l'habitatge, doncs, no ha 
estat possible. 
Creiem que aquest hauria de ser un dels elements més importants de l'estat social, 
hauria de garantir l'accés a l'habitatge. L'habitatge no hauria de ser una mercaderia i, 
en aquest sentit, presentar la Moció perquè ens semblava que, com s'ha provat a 



altres llocs, valia la pena per tal de poder lligar els diferents elements que ens 
preocupaven. 
En concret, demanem en aquesta Moció que: es destini el 30% del sostre dels edificis 
de nova construcció i en rehabilitació integral habitatges de protecció oficial de gestió 
pública municipal; la conversió edificis de titularitat pública en desús en edificis d'ús 
residencial; intensificar cerca d'aquests edificis en desús per tal de ser comprats i 
expropiats i que l'Ajuntament els destinés a un ús residencial i que algunes àrees de la 
ciutat fossin designades o declarades com àrees de conservació i rehabilitació, per tal 
de poder fer en aquestes àrees el dret de tanteig i retracte per part de l'Ajuntament. 
Entenent que tenim una llei, que es la llei 24/2015 que permetia desenvolupar bona 
part d'aquestes mesures i d'altres, és per això que hem volgut presentar la Moció i ens 
sembla que és un tema que ha de ser cap dalt per la ciutat, tant ara com en el futur i 
que en seguirem parlant. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, algun altre grup vol fer ús de la paraula? Sí? Anem per ordre 
en tot cas, per part de Ciutadans, no? Per part d'Esquerra Republicana, la senyora 
Maynou té la paraula. Endavant.

Senyora Maynou: Gràcies, bon vespre. 
Molt breument perquè l'Eduard Navarro de la Cup ja ha defensat sobradament els 
motius que condueixen, al nostre parer, l'aprovació d'aquesta Moció. 
Des del nostre grup sempre hem defensat que, l'habitatge és i ha de ser clau en les 
polítiques socials la ciutat, ell també ho deia. De fet, l'habitatge és un dret social 
indispensable per tota la ciutadania i per això considerem que cal seguir pensant i 
pensant molt més. L'habitatge en clau social i en això passa indispensablement per 
augmentar no només la quantitat, sinó la qualitat d'aquest habitatge públic que posen 
a la ciutat. 
Malauradament, la Moció no s'ha tirat endavant i crec que és una pena perquè 
nosaltres sí que hi hem votat a favor. Per nosaltres, és una moció necessària, presenta 
una proposta ambiciosa, necessària i útil perquè insistim. L'accés a l'habitatge és un 
dret bàsic i, per tant, crec que hem de seguir treballant i, segurament, seguirem 
parlant. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Sí? El senyor Sastre té la paraula.

Senyor Sastre: Sí, molt molt breument. 
A veure, aquest grup s'ha abstingut en aquesta Moció.
Podríem entrar a discutir algunes de les mesures que hi ha. Algunes són, al nostre 
entendre, encertades, algunes, en podríem parlar, però, al final, ens hem abstingut per 
una raó de donar pes als acords d'aquest consistori. Ara no sabria precisar quan, però 
no fa gaire que hem aprovat un Pla d'habitatge i, per tant, clar al nostre entendre. Pla 
d'habitatge que segurament si nosaltres haguéssim estat el Govern ho haguessin fet 
diferent o no hagués sigut exactament igual però, al final, un Pla d'habitatge que ha 
aprovat aquest consistori, és a dir, fer un Pla d'habitatge que parteix d'una diagnosi 
que serà més o menys precisa amb les seves llacunes segurament, en un Pla 
d'habitatge ampli, amb una diagnosi, una sèrie de mesures. 
Creiem que és incongruent que, al cap de dos mesos, plantegem una bateria de 
mesures quan encara pràcticament, és a dir, que matem el Pla d'habitatge que encara 



casi bé ni ha nascut, ni l'hem deixat caminar, per tant, al nostre entendre.

Alcalde: No ha nascut perquè està aprovat inicialment, està pendent d'inclusió 
definitiva.

Senyor Sastre: Amb més raó, no? Per tant, ens hem abstingut. Creiem que volem 
donar pes a les coses que estant-hi més o menys d'acord, decideix al final aquest 
consistori de forma democràtica i, per això, no n’hem donat suport en aquesta 
iniciativa.

Senyor Terrades: Sí, molt breument, alcalde, per explicar perquè hem votat en contra 
d'aquesta Moció. 
Justament una part dels arguments que ha fet servir el regidor Àlex Sastre, en aquests 
moments, hi ha el Pla local d'habitatge en exposició pública, que s’ha aprovar, 
inicialment, en un proper Ple i  esperem que sigui el proper, podrem debatre finalment 
aquest Pla local de l'habitatge on s'hi contenen moltes mesures. 
Coincideixo amb el senyor Navarro que els temes d'habitatge o que la política 
d'habitatge és un factor de cohesió social, estic plenament d'acord, tant és així que 
aquest Ajuntament, al llarg d'aquest mandat, ha invertit molts recursos sense tenir 
finalment aprovat el Pla local de l'habitatge, però sí directrius clares de coses que calia 
abordar i, per tant, s'hi han abocat recursos econòmics en aquesta política. 
Torno a repetir, aquest Pla és un Pla que ha estat en exposició pública. Tothom ha 
pogut presentar al·legacions, ho discutirem amb un proper Ple, per això, no hem donat 
suport en aquesta Moció. 
De totes maneres, repassant les al·legacions que s'han presentat, em sorprèn una 
mica també els hi he de dir amb bo to, que per discutir incorporar coses en el Pla local 
de l'habitatge, hagués sigut convenient que algunes de les mesures que vostès avui 
portaven aquesta l'haguessin presentat com al·legacions per poder debatre-ho 
correctament amb tot els grups municipals, cosa que no han fet, però bé, en el proper 
Ple podrem seguir parlant d'aquest tema.

Alcalde: Ara veurem dues mocions consecutives que tenen a veure amb la vaga 
feminista del proper 8 de març. No, dues mocions, eh. Dues, les veurem juntes, això 
hem acordat a la junta de portaveus. Endavant.

13.2. Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-Cup, amb 
esmenes del grup municipal d’ERC-AG-AM, en suport i adhesió a la Vaga 
General Feminista convocada pel 8 de Març de 2019.

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

Fets
El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una jornada 
que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com 
a forma de vida. Enguany, com l’any passat, hi ha convocada la Vaga General 
Feminista. Entenem aquesta vaga com a eina de demostració de força i resposta 



col·lectiva, per reivindicar que, davant un sistema patriarcal que ataca sistemàticament 
la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt. Hem 
estat el conjunt de dones de les classes populars les que històricament hem mantingut 
viva la flama de la dignitat, la lluita contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista, 
aquella que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, 
tant als Països Catalans com arreu del món.

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de 
reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor 
reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per 
garantir el manteniment de la vida.

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de 
pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió en 
drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball 
invisibilitzat i imprescindible.

Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si 
aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha 
destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones 
som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, 
percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor reconeixement 
de la feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de sobirania, en les que 
prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que sostenen un sistema 
autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla 
llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.

L'alliberament d’aquest sistema que ens ofega, ens explota i ens assassina només 
serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre i així es reivindica a la 
Vaga General Feminista del pròxim 8 de març. Una Vaga que tindrà, com un dels seus 
eixos principals, la lluita contra la feminització de la pobresa. És una vaga que va més 
més enllà del que s’identifica com atur laboral, perquè la participació de les dones és 
nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d’assolir també altres treballs i 
espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.

Tenim una llarga història feminista, i un recorregut de molts 8 de març prenent el 
carrer, la plaça, la paraula amb el propòsit de subvertir l’ordre del món i el discurs 
patriarcal, racista i neoliberal. Per aquest 8 de març, ens convoquem totes, com van 
fer les nostres antecessores, per trencar els privilegis d’una societat patriarcal i 
capitalista, racista i heteronormativa.

D’acord amb tot allò exposat el Grup Municipal de la Crida per Granollers-CUP 
proposa al Ple de l'Ajuntament de Granollers l'Adopció dels següents acords:

PRIMER.- Donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març, 
facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin adherir 
a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans 
municipals.

SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats 
amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des 
d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.

TERCER.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles 
empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus 
estaments.



QUART.- Establir un protocol d’actuació per evitat la discriminació laboral  del 
col·lectiu LGTBI.

CINQUÉ.- Establir la necessitat de personació de l’Ajuntament en el casos penals 
d’assetjament laboral.

SISÈ.- Exigir la recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei 
d’igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional.

SETÈ.- Exigir la llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades, que 
pateixen no només la repressió, sinó també pel fet de ser dones, ja que sovint estan 
sent molt més silenciades i oblidades.

13.3 Moció que presenta el grup municipal socialista per a la commemoració del 
dia Internacional de les dones

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

Fets:

De nou, el 8 de març de 2019, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una 
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà 
d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions 
públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Estem vivint l’amenaça real cap a les polítiques feministes, tant a nivell internacional 
(Trump, Putin,...) com a nivell estatal i municipal amb la irrupció de VOX i la 
radicalització de PP i Cs, però també vivim amb esperança l’enfortiment del moviment 
feminista, com va quedar demostrat amb l'èxit internacional de manifestacions del 8M, 
el moviment MeToo, etc... amb la implicació copartícip de dones i homes que es 
rebel·len front el sistema patriarcal i exigeixen governs que donin respostes efectives 
als greus problemes que pateixen més de la meitat de la població: violència masclista, 
discriminació en tots els àmbits (educatiu, laboral, polític, cultural, esportiu...), 
feminització de la pobresa, manca de polítiques de conciliació,...
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones 
encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, 
i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la 
pobresa, entre d’altres. 
Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa 
línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no 
tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, 
a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més 
rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El 
sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats 
d’ascens de les dones.
Malgrat els canvis que hem vist i viscut, la desigualtat entre les dones i els homes 
encara es una realitat, encara avui la situació de les dones al mercat de treball està 
marcada per la desigualtat salarial, la segregació i la doble presencia.

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa 
al conjunt de Catalunya del 26% el 2017 però que s'accentua fins el 43% entre els 



sectors amb ingressos més baixos. Les dades recents indiquen que tendeix a 
agreujar-se. Qüestió que hem d’abordar per eradicar-la. 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la 
manca de justícia social i democràtica envers les dones. Tot i que la justícia ens 
equipara en drets, veiem cada dia com les violències contra les dones es minimitzen 
als tribunals, la violència masclista ataca un dels valors centrals de la societat: la 
llibertat. Només en el que portem d’any 9 dones han estat assassinades en mans de 
les seves parrelles o ex-parelles homes. L’assetjament sexual i per raó de sexe a les 
empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en 
l’àmbit laboral. 
La nostra és una lluita quotidiana i constant, a favor dels drets de les dones, avui i 
cada dia de l’any, que ve de lluny i que té molt camí per recórrer. 
Per tots aquests motius, el grup municipal Socialista de Granollers proposa d’adopció 
dels següents ACORDS

Primer. L’Ajuntament de Granollers manifesta el seu compromís per continuar 
treballant pels drets de les dones, i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i 
violència.
Segon. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. 
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 
Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les 
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del 
Moviment Feminista i els sindicats majoritaris. 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Taula d’Igualtat de Gènere de Granollers, als 
grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, i a les 
entitats municipalistes.

Aquí òbviament hi ha anunciades intervencions per explicar la posició de vot. Partit 
Popular? No. Per part de la Cup, la senyora Oliver té la paraula i ara dir-li, també, que 
té la proposta de simplificar el debat unificant les dues mocions. Endavant.

Senyora Oliver: Gràcies. Bé doncs, la dialèctica marxista ens ha ensenyat que 
precisament la forma i el contingut són qüestions inseparables i que la forma i de fet ja 
ho hem dit alguna vegada, mai és neutre, per tant, la forma, això indica un cert 
contingut. I per què dic això? Doncs senzillament perquè presentar, dues mocions 
diferenciades amb un mateix leit motive, que és el 8 de març, diu molt de la voluntat 
nul·la en tot cas; permeti'm dir del PSC d'interseccionar o d'esmenar la Moció que, en 
primer lloc, vam proposar nosaltres i, em sap greu, bàsicament perquè nosaltres hem 
votat la nostra i hem votat també la del PSC; però manifesto que ni les formes són 
neutres, ni aquí rau  precisament la clau, ni parlem des de la mateixa perspectiva 
feminista, per tant, no només es tracta de parlar de formes, sinó sobretot es parla, 
parlar de formes i de continguts. 
A més a més, hi ha una cosa que ja especifico d'entrada: que no es tracta de parlar de 
monopolis del feminisme, si us plau, estalviïn aquesta cantarella perquè no va d'això, 
perquè no es tracta d'això, va de posicionaments polítics; va de posar la vida al centre; 
va de parlar de municipalitzar les tasques de cura i les tasques reproductives que fem 
les dones; va de voluntats transformadores estructurals; important aquesta paraula i va 
de saber-los enemigues o no. 
També és important aquí i això és el que és important manifestar: si som enemigues o 



no del patriarcat; si som enemigues o no del racisme; si som enemigues o no del 
colonialisme i si som enemigues o no del capitalisme a parts iguals, tracta d'això. 
I és, en aquest sentit, que el feminisme del PSC i del PSOE i que, a més a més, ha 
quedat ben palès en aquell escrit que si no ho han llegit, ho remeto que llegeixin de 
que va parlar de la presència del partit socialista a la jornades de la dona per elaborar 
el 8M i que és interessant saber-ho i, sobretot, també ha quedat palès en la defensa 
que fa al PSC i, per tant, el feminisme del PSC al règim del 78 en qüestions 
inamovibles com és la monarquia, l'economia de mercat i la unitat d'Espanya on es 
troben sistemàticament al costat de PP i de Ciutadans i, per tant, s'evidencia que la 
diferència amb aquests partits mai és estructural, sinó que estem parlant d'allò que 
alguns politòlegs estan parlant que es refereix a la ideologia excedent, perquè es 
posicionen a favor de avortaments efectivament, a favor de matrimonis gais, 
efectivament, a diferència d'altres companys com el PP o Ciutadans, però sí que és 
veritat que presenten mocions i aquí és una mica la nostra queixa gran i rotunda, 
presenta mocions sobre el 8M descafeïnades i desposseïdes des de la nostra 
perspectiva de transformacions més radicals. 
La nostra defensa del feminisme passa per subscriure cadascuna de les paraules del 
manifest de la vaga feminista, www//vagafeminista.cat. També remeto que ho llegeixin 
si us plau, on més de 90 col·lectius feministes i més de 200 organitzacions polítiques, 
sindicats de classe i algun sindicat majoritari, Comissions Obreres, és cert, hi han 
donat suport. 
I perquè subscrivim cadascuna d'aquestes paraules? Perquè parla des dels 
Feminismes, des de la diversitat, des de la diversitat de les dones paies, gitanes, 
migrades, resilietzades  i amb diversitat funcional i és des d'aquí, des d’on nosaltres 
també volem parlar i, a més a més, sabent-nos lesbianes, trans, bisexuals, inter, cuir, 
heteros i asexuals i totes antiracistes, totes anticapitalistes i totes antipatriarcals. 
Avui en dia en el que, malauradament, i dic malauradament perquè em sembla un 
insult rotund a la història del feminisme on no et pots trobar, doncs, Anas Botins (que 
fins i tot es considera feminista), per tant, a moments de conjuntura actual on realment 
preval en alguns espais el feminisme «mainstreamed» , el feminisme liberal, tal que 
defensem és necessari i en aquest sentit, anava encaminada la nostra Moció. És 
necessari davant d'aquest feminisme «mainstream», que defensem els Feminismes 
subversius i radicals i, quan dic radical, dic precisament això, que van a l'arrel dels 
ciments del patriarcat i que s'allunyen d'aquest feminisme burgès, endocèntric i 
classista.  Em remeto al comentari que ha fet el company Àlex Sastre abans del 
classisme efectivament i, és per això, pel que lluitem cada dia nosaltres, les dones i els 
homes de la Cup, i, a més a més, és per això, perquè efectivament sortirem amb 
moltes ganes i amb molta ràbia organitzada per lluitar aquest 8 de març també. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana.

Senyora Maynou: Sí, molt breument.

Alcalde: Perdó, perdó, perdó.

Senyora Maynou: Ai perdó!



Alcalde: Perdó endavant, no l'havia vist. Perdoni, eh.

Senyor Meseguer: Gràcies senyor Alcalde.

Alcalde: Endavant, el senyor Meseguer té la paraula.

Senyor Meseguer: Bé, aquí parlàvem de fer dos mocions. Fer una intervenció de les 
dues mocions inclús a mi m'agradaria fer-ne de les tres perquè, al final, totes van una 
mica en el mateix context que és: la defensa de la dona, la igualtat de drets de la dona, 
la violència de gènere, etcètera. És un tema que crec que és un tema delicat. 
Pel que veig aquí s'està fent, potser, campanya electoral o mocions i que jo les hi diria 
«mocions trampa», perquè la Moció de la CUP m'hauria agradat votar-la 
favorablement però hem fet una abstenció. 
Hem fet una abstenció bàsicament perquè com sempre han d'afegir la “coletilla”, el 
punt 7è, exigir la llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades. Sempre al 
final acabem amb el mateix, que per això hi ha errors, no són preses polítiques sinó 
que són polítiques preses i no són exiliades  sinó són fugades. 
A partir d'aquí també, comentar la nostra posició també del vot del PSC que, realment, 
aquest posicionament i, aquest punt, que ens afegiu com un partit, que som un partit 
radical i que estem en contra quan som un partit que hem fet moltes aportacions amb 
aquest tema per millorar aquesta llei. Com a representant del grup municipal de 
Ciutadans em molesta i, a nivell personal, encara més. 
Dit això i, per acabar, felicitar als senyors d'Esquerra, han presentat una moció 
totalment neta i l'hem votat favorablement. 
És trist que amb aquests temes s'hagin de fer mocions trampa perquè llavors potser es 
puguin utilitzar dient que nosaltres podem estar en contra de defensar els drets de la 
dona, la igualtat i, a més a més, afegeixo, ja parlo com a pare i per defensar a la meva 
parella. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, ara sí senyora Maynou té la paraula. Endavant.

Senyora Maynou: Sí, perdó eh. 
Bé, la intervenció aquesta la faré amb les dues mocions que feien referència a la vaga 
feminista. 
De fet, molt breument perquè la companya, Maria, també ha dit moltes coses que 
compartim i que no repetiré. 
Ens trobem a les portes d'un nou 8 de març, amb record encara de l'èxit que va tenir la 
mobilització feminista de l'any passat que vam fer aquí a la ciutat i, per tant, ens 
trobem a les portes d'un altre homenatge als drets de les dones i de reivindicació per 
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que ha d'anar 
molt més enllà d'aquesta data. 
Nosaltres hem votat a favor de les dues mocions, tot i que em sap greu i ens costa 
d'entendre també que, finalment, hagin sigut dues mocions diferents quan l'objecte, o 
millor dit, el subjecte de la Moció era essencialment el mateix. 
Potser sí que és que partim de conceptes de feminisme diferent, no ho sé, en tot cas, 
nosaltres apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui, cada dia, el 8 
de març per seguir contribuint una societat justa, igualitària i lliure, que realment faci de 
la República catalana que molts volem, una República feminista de dones i homes 



lliures; i, sí que m'agradaria dir que nosaltres sí que ens refermem en el punt 7 de la 
Moció de la CUP en defensa de les dones, de les preses polítiques i de les exiliades, 
perquè com a dones si que estan vivint una situació pitjor que els homes, que també, 
malauradament, estan empresonats o exiliats. Gràcies.

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

Senyor Sastre: Sí, breument, també explicar el sentit del vot. 
Hem votat favorablement a la Moció presentada en aquest cas pel PSC donant suport 
a la vaga del 8 de març. 
Ens hem abstingut amb la Moció de la Crida per Granollers Cup, més enllà de que hi 
hagin dues mocions, que és un fet també ressenyable però, en tot cas, nosaltres sí 
que vam fer una aportació a la Cup on demanàvem la supressió del punt 2n perquè 
enteníem que, allò que dèiem abans, aquí diguéssim aprofitant una Moció on es parla 
doncs d'una vaga del 8 de març, una vaga feminista, s'aprofita per colar un punt que 
nosaltres no creiem que sigui indispensable per avançar cap a  plena igualtat, que diu 
treballar per la remunicipalització i extensió serveis públics relacionats amb la sanitat, 
serveis socials i d'atenció a les dones i atenció a la infància, etcètera. 
Bé, en tot cas, podríem parlar doncs de si aquests serveis representen o no 
representen una desigualtat pel que fa a la representació que hi tenen homes i dones. 
Ara, no entenem per què remunicipalitzar aquests serveis garantiria una cosa o una 
altra, per tant, nosaltres hem demanat aquesta supressió, la CUP no ho ha considerat 
oportú, no passa res i, per tant, per això ens abstenim.
Allò que dèiem abans, si anem posant més càrrega ideològica que no té a veure 
directament o indispensablement amb el que és estrictament la reivindicació feminista, 
doncs el que fem moltes vegades és anar restant gent d'aquest hipotètic consens. Ha 
passat ja abans amb la segregació escolar, torna a passar ara amb la vaga feminista.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades pel grup socialista. Endavant.

Senyor Terrades: Bé, nosaltres hem presentat aquesta Moció. 
No discutiré sobre si el feminisme de la CUP, el feminisme del PSC o el feminisme del 
PDeCat o el d'Esquerra és millor o pitjor. Crec que aquí el debat, ja avanço que, en tot 
cas, hem votat en contra de la Moció que ha presentat la CUP. Entre altres raons 
perquè hi ha hagut algun punt, en concret el número 2, que aprofitant que el Congost 
passa per Granollers doncs hi hem posat un altre debat des del nostre punt de vista, 
en que, impossibilita que nosaltres li puguem donar suport. 
Ara, escoltant la intervenció de la Maria Oliver, jo discrepo d’ella amb un tema. Això no 
va de dones contra homes. M'ha semblat que aquesta era la impressió que en treia 
d'aquesta intervenció allò abrandada que vostè ens ha fet. Això va de dones i va 
d’homes lluitant contra el masclisme i aquest és el sentit de la nostra Moció, 
probablement també d'alguns dos punts de la seva, però crec que hem de posar en 
valor, aprofitant el 8 de març, la implicació o coparticipant de dones i d'homes que es 
revelen front al sistema patriarcal i que exigeixen als Governs que donin resposta als 
problemes que tenim en aquests moments encara: de violència masclista, de 
discriminació en tots els àmbits, de lluitar contra la feminització de la puresa, de la 
manca de polítiques de conciliació,... Aquest és el sentit de la nostra Moció i, escoltin, 
és veritat, en aquests moments estem visquen una amenaça real cap a les polítiques 



feministes i a vostès. 
Miri jo em sento més a prop de la Celia Villalobos que de l'actual dirigent del Partit 
Popular, quan escolto algunes de les afirmacions que fa. I, escolti, vostè ,el senyor 
Meseguer, vostè estarà, es podrà ofendre tot el que vulgui però vostès governen amb 
una comunitat autònoma gràcies al recolzament de Vox i Vox, en aquests moments, 
està fent un atac frontal a les dones d'aquest país.

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la darrera Moció presentada en aquest cas per 
Esquerra Republicana, si no vaig errat. Endavant.

13.4 Moció que presenta el grup municipal d'ERC AG AM, amb esmenes dels 
grups municipals de la Crida per Granollers CUP i del PdeCAT Demòcrates, per a 
la inclusió de la perspectiva de gènere en l’urbanisme de la ciutat de Granollers

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

Fets:

La violència de gènere adopta formes molt diverses. Si bé és cert que les dimensions 
més visibilitzades son la física i la psicològica, també l’espai i l’entorn en el que vivim 
exerceixen opressió en vers les dones. L’ideal de la «democratització» de la ciutat i 
dels seus espais, ha de ser el camí comú de l’acció política per construir ciutats per a 
tothom. Aquesta filosofia implica pensar en un espai públic proper a les persones, fàcil 
d’utilitzar i d’entendre per la major part de la ciutadania i que contribueixi a la resolució 
dels conflictes potencials o existents al territori.

Per donar una resposta adequada a les noves demandes d’una societat que cada 
vegada exigeix més respecte pels diferents col·lectius que la integren i alhora un major 
respecte per l’entorn, l’urbanisme ha d’assumir com a propis els nous rols d’integració 
social, justícia distributiva i respecte mediambiental. Per incorporar aquests nous rols 
cal cercar noves metodologies i educar noves sensibilitats que ens permetin elaborar 
models per bastir les ciutats del futur, compromeses amb adquirir la perspectiva de 
gènere en totes les seves actuacions polítiques.

La perspectiva de gènere aporta a l’urbanisme un canvi d’enfocament necessari que 
s’allunya de la suposada neutralitat d’aquesta disciplina. No podem parlar només 
d’habitants o ciutadania, sinó que ens cal reconèixer que, a la nostra societat, homes i 
dones tenen pautes de comportament diferenciades en la utilització de l’espai, en les 
tasques que realitzen, en la forma d’organitzar-se i en l’assumpció de les diferents 
responsabilitats socials.

La perspectiva de gènere ens permet abordar part de la complexitat de la nostra 
societat, si bé s’hauria de completar amb altres perspectives com les de la 
multiculturalitat o la posició econòmica, no considerar les condicions de vida de la 
meitat de la població com element d’anàlisi a l’hora de dissenyar el seu espai vital, 
desemboca en una tendència inadmissible a l’hora de desenvolupar projectes 
urbanístics dels nostres municipis.

Cal posar en valor temes com la seguretat i la sensació de comoditat de les dones en 
l’espai públic, el temps de desplaçament per a les tasques que cal fer diàriament, la 



creació d’espais per als nenes i les nenes, l’atenció a les persones dependents, entre 
d’altres. L’aplicació d’una visió de gènere implica integrar en l’agenda urbanística tots 
els temes relacionats amb la feina a l’ombra que mou la societat, tenir en compte que 
l’individu sense càrregues familiars no existeix, i entendre que la ciutadania és diversa 
en interessos i necessitats. Significa, sobretot, que es comenci a escoltar la veu de les 
dones, en tota la seva diversitat. 

Per tot això, és necessari incorporar una visió de gènere a l’enfocament de l’urbanisme 
a Granollers. Planificar i dissenyar la ciutat des de la diversitat és un repte que ens cal 
afrontar, ja que suposarà una millora evident en les condicions de vida dels 
granollerins i les granollerines.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acció Granollers, 
proposa al plenari de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. - Incloure la perspectiva de gènere i el principi d’accessibilitat universal en 
tots els projectes urbanístics, incorporant el corresponent informe per tal d’avaluar-ne 
l’impacte. De manera que es puguin aconseguir espais integradors amb usos i 
activitats diverses, intergeneracionals i que facilitin la mobilitat i el desenvolupament de 
les activitats de la vida quotidiana.

SEGON. - Vincular el disseny urbà i la violència masclista per evitar entorns que 
provoquin inseguretat i incomoditat per les dones, garantint la visibilitat, la correcta 
il·luminació i l’alternativa de recorreguts.

TERCER. - Realitzar un mapa i auditoria dels «punts negres» en matèria de gènere i 
barreres arquitectòniques en l’urbanisme de la ciutat.

QUART. - A partir del mapa esmentat, adoptar les mesures pertinents de manera 
immediata per pal·liar-ne les conseqüències, prioritzant aquelles que afectin a la 
seguretat i la sensació de comoditat de les dones en l’espai públic.

Alcalde: Moltes gràcies, obrim un torn també, aquí hi ha demanat explicació de vot? 
Era per part d'Esquerra que s'havia demanat? Sí? Endavant.

Senyora Maynou: Bé, ja que nosaltres l'hem presentat. La Moció que presentem avui 
té diversos objectius que alguns ja se citaven, i entre ells, posar en valor temes com la 
seguretat de les dones i, per tant, de totes les persones, l'espai públic, propiciar la 
reflexió envers el temps de desplaçament per fer les tasques de cada dia, la creació 
d'espais pels nostres infants o l'atenció a la dependència. 
Creiem, crec que és una Moció necessària, que vol posar en valor la necessària, hem 
repeteixo, no neutralitat de l'urbanisme. No neutralitat a l'hora de pensar els espais 
públics i, afortunadament, és una Moció que s'ha votat per unanimitat i que s'ha 
millorat amb esmenes proposades pel grup de la Crida Cup. 
Per tant, crec que és una Moció que hem fet amb la idea d'ajudar pensar en la 
importància de construir ciutat i espais que no suposin una opressió o discriminació 
envers a les dones i la resta de col·lectius. 
Crec que no ens podem permetre no considerar les condicions de vida de la meitat de 
la població com element d'anàlisi imprescindible a l'hora de dissenyar l'espai públic en 



el que vivim, així com la resta d'àmbits que també s'han anomenat de fet quan 
defensàvem les mocions anteriors. 
En tot cas gràcies per haver-la votat tots.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de PDeCat.

Senyora Maynou: Perdó! També hi havien esmenes del PDeCat. Perdó, m'he 
descuidat.

Alcalde: En tot cas suposo que ara el senyor Àlex Sastre ens ho recordarà.

Senyor Sastre: Sí, sí. Explicar-ho en tot cas. Hem votat favorablement a la Moció i al 
nostre entendre creiem que l'hem millorat. Hem presentat una esmena en que, moltes 
vegades, quan parlem de perspectiva de gènere, de visió, a vegades correm el risc de 
què aquesta expressió que, evidentment, té un significat, però que a vegades la seva 
translació a la realitat queda en una cosa etèria i acaba sent una cosa molt poc 
tangible. 
Fa unes poques setmanes parlàvem amb un director d'una escola, per cert, una escola 
concertada, eh, perquè vegin que no es pot només reivindicar la visió de gènere des 
d'allà al públic, i aquest director deia que estan replantejant el pati, que és un espai de 
convivència, des d'una perspectiva precisament de gènere, sense que passi allò que 
moltes vegades passa a totes les escoles. Tots hem estat en escoles on el pati hi ha 
un camp de futbol, moltes vegades colonitzat massivament pels homes i llavors allò 
diguéssim es menja tot l'espai del pati, i llavors queda distribuït d'una manera que va 
insertant estereotips sexistes, moltes vegades en els, en aquest cas en els nens que 
després seran adults i reproduiran aquests estereotips. 
Per tant, aquesta visió el que nosaltres demanàvem i per això hem fet aquesta esmena 
a la Moció és que, generi alguna cosa palpable, un informe, alguna cosa que deixi, 
repetim, en negre sobre blanc aquestes mesures, aquestes visions per saber 
exactament que és el que es proposa a l'hora d'analitzar l'espai públic i de proposar 
mesures.
Per tant, d'acord amb la Moció i el nostre entendre, doncs intentant millorar-la perquè 
no, a vegades no quedi simplement amb un brindis al sol, sinó que siguin coses 
concretes. 
Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Terrades si vol fer ús de la paraula.

Senyor Terrades: Sí molt breument també, aquesta vegada sí. Per explicar que hem 
donat suport a aquesta Moció d'Esquerra Republicana, entre altres raons, perquè el 
Pla d'igualtat aprovat recentment també Ple d'aquesta Corporació hi ha inclòs mesures 
bastant similars, si no idèntiques a les que vostès proposen, per la inclusió de la 
perspectiva de gènere a l'urbanisme de la ciutat.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del Partit Popular alguna pregunta? Per part de la 
CUP? No. Per part de Ciutadans? Per part d'Esquerra Republicana? Per part de 
PDeCat? No. 
Alguna persona del públic de la ciutat que ens acompanyen vol fer alguna pregunta? 



No. 
Doncs amb tretze catorze en el Palau Olímpic aixequem la sessió.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Granollers, 13/05/2019

La Secretària General

Granollers, 14/05/2019

L'Alcalde
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