
 

Tipus de sessió:  Ordinària 

 

Dia  : 26 de març 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

Álvaro Daniel Ferrer Vecilla Regidor

Gemma Giménez Torres Regidora

Edmundo Rodolfo Benza Alegria Regidor

Àlex Sastre i Prieto Regidor

Josep Maria Noguera Amiel Regidor

Oriol Vila i Castelló Regidor

Pep Mur i Planas Regidor

Núria Maynou i Hernández Regidora

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ



Pau Llobet i Roura Regidor

Enrique Meseguer Casas Regidor

Roberto Carmany Valls Regidor

Maria Oliver Reche Regidora

Eduard Navarro i Doménech Regidor

José María Moya Losilla Regidor

Catalina Victory Molné Secretària

Pau Juste Calvo Interventor 
accidental

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Eugenia Llonch Bonamusa Regidora

El regidor Oriol Vila s’incorpora en el punt 11 i el senyor José María Moya s’incorpora 
al punt 10

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE FEBRER  DE  2019

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=260.
0&endsAt=280.0

L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de 
la sessió ordinària de data 26 de febrer 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 NÚMEROS 5, 12 19 I 26 DE 
FEBRER DE 2019.

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=280.
0&endsAt=299.0
 
3.CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE 
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=299.
0&endsAt=310.0

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

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

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=310.
0&endsAt=385.0

Número Expedient: 12/2019/111



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 82.749,52 €, al qual se li ha assignat el codi d'expedient 12/2019/111.

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 12/2019/111 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 82.749,52 €, amb el 
detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2019 J1340/32730/48516 SUBVENCIO ONG MANS UNIDES 3.500,00 €

ALTA 2019 J2300/41901/48810 APORTACIO XARXA CIUTATS PER AGROECOLOGIA 1.000,00 €

ALTA 2019 J4101/32331/46704 APORTACIO CONSORCI EDUC.ESPECIAL M.MONTERO 52.253,52 €

ALTA 2019 J4321/33723/48255 SUBVENCIONS A ENTITAT ASGRAM MUSIK N VIU 2.055,00 €

ALTA 2019 J4321/33723/48256 SUBVENCIÓ JOVENT IGNORAT MUSIK N VIU 10.566,00 €
ALTA 2019 J4321/33723/48257 SUBVENCIONS ASSOC. URBANS DE SONS I ARTS (AUSA) 3.522,00 €

ALTA 2019 J4321/33723/48259 SUBVENCIÓ JERC MUSIK N VIU 4.423,00 €

ALTA 2019 J4321/33723/48315 SUBVENCIO DIABLES DE GRANOLLERS MUSIK N VIU 5.430,00 €
   TOTAL DESPESA 82.749,52 €

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
BAIXA 2019 J1340/32730/48511 ATENCIONS AL TERCER MON COOPERACIO I SOLIDARITAT 3.500,00 €

BAIXA 2019 J2100/92901/50100 FONS DE CONTINGENCIA VOLUNTARI 53.253,52 €

BAIXA 2019 J4321/33723/48251 SUBVENCIÓ ENTITATS PROGRAMADORES MUSIK N VIU 25.996,00 €

   TOTAL FINANÇAMENT 82.749,52 €

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.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP i d’ ERC-AG-AM; i les 6 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-
Demòcrates(2), de C’S, de la CpG-CUP.



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

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=385.
0&endsAt=732.0

Número Expedient: 16/2019/111

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 
513.957,00 €, al qual se li ha assignat el codi d'expedient 16/2019/111.

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 16/2019/111 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 513.957,00 €, amb el detall 
següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2019 J3210/15340/60905 ESPAIS URBANS 130.500,00 €

ALTA 2019 J3242/17110/60904 JOCS INFANTILS 46.047,00 €

ALTA 2019 J3242/17110/60917 REMODELACIÓ D'ESPAIS VERDS 10.410,00 €

ALTA 2019 J4100/32001/62711 INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 177.000,00 €

ALTA 2019 J4202/34200/62720 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 150.000,00 €
   TOTAL DESPESA 513.957,00 €

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
ALTA 2019 J2100/87011 EFA GENERAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 338.957,00 €
ALTA 2019 J2100/91300 PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINI 175.000,00 €
   TOTAL FINANÇAMENT 513.957,00 €

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.



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

6.Aprovar les bonificacions en la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles 
2019 per adscripció a la Borsa de Lloguer Social de Granollers.

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=732.
0&endsAt=815.0

Identificació de l'expedient 141/2019/94

Fets :

L’Ajuntament de Granollers va acordar l’any 2001 constituir la Borsa de Lloguer 
Municipal a l’efecte de facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer, adreçada tant 
a joves com a d’altres col·lectius, amb la voluntat d’intervenir en el mercat de lloguer 
mitjançant la mediació entre propietaris d’habitatges i demandants de lloguer, per tal 
d’aconseguir formalitzar contractes entre ambdues parts sota les condicions més 
favorables possibles.

El context econòmic i social actual, l'Ajuntament de Granollers conscient del moment 
conjuntural de crisi, que comporta conseqüències evidents en el benestar i en l'activitat 
econòmica de les famílies, estima oportú regular certes bonificacions per a sectors de 
població específics.

En aquest sentit el Ple de l'Ajuntament de Granollers, va aprovar el 30 d’octubre de 
2018 les Ordenances Fiscals que en el seu article 6.11 a i b) sobre bonificacions de 
l'Impost sobre béns Immobles (Of. 1.1), establia una bonificació del 50% en la quota 
íntegra de d’aquest impost, fins a un màxim de 300,00 euros per habitatge, per als 
immobles propietat de persones físiques que ho sol·licitin i estiguin adscrites al 
Programa Borsa de Mediació per al lloguer Social de Granollers.

A 31 de desembre de 2018, han sol·licitat acollirse en aquesta convocatòria per a un 
total de 13 habitatges,  segons es detalla als expedientes relacionalts i a l’annex adjunt 
al present acord.

En data 30 de gener de 2019, la gestora de l'Oficina d'Habitatge de Granollers, informa 
favorablement sobre els usuaris inscrits a la citada Borsa de Lloguer Municipal.

L’Oficina d’Habitatgede Granollers, informa també que les finques amb referència 
cadastral 0462116DG4006E0005GS, 1059002DG4015E0026KF, 
0877620DG4007G0012UT s’han donat de baixa de la Borsa de Lloguer, i per aquest 
motiu, segons preveu l’ordenança fiscal de refrència es deixa sense efecte l’aplicació 
de la bonificció atorgada en l’Acord de Ple de 27 de febrer de 2018 (Exp 42/2018/94). 

Fonaments de dret

I. Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.



Article 74.11 2 quárter: "Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una 
bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de 
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros."

II. Ordenança Fiscal vigent 1.1 sobre l'impost sobre béns Immobles article 6, 11, a i 
b)." Tindran dret a una bonificació del 50%, en la quota integra de l’impost, i fins un 
màxim de 300,00 euros per habitatge, els immobles propietat de persones físiques que 
s’adscriguin al Programa Borsa de mediació per al Lloguer Social de de Granollers. El 
propietari sol·licitara la bonificació aportant el document d’adscripció de l’habitatge., i 
sortira efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

a) El Ple de la Corporació, previ informe favorable de l'Oficina d'Habitatge, declarara la 
concurrència de situació d'especial interès municipal mentre concorri la circumstancia 
d'immoble cedit a la borsa de lloguer.

b) Un cop concedida no sera precís que la sol·licitud sigui reiterada per la seva 
aplicació en períodes futurs, mentre es mantinguin les condicions que en van justificar 
la seva concessió. La comprovació de la concurrència dels requisits es realitzara 
d'ofici, i en cas de no complir-se es procedira a la regularització de la situació tributaria 
del subjecte passiu. No obstant, aquest últim queda obligat a comunicar qualsevol 
variació de les circumstancies que van justificar la seva concessió.

Es proposa a ple de la corporació

Primer Aprovar les bonificacions del 50% en la quota íntegra de l'impost sobre béns 
immobles dels habitatges relacionats en l'annex adjunt, per a l'exercici 2019  i 
successius, sempre que es mantinguin els requisits que justifiquen la seva aplicació.

Segon.- Deixar sense efecte l’aplicació de la bonificació atorgada en l’Acord de Ple de 
27 de febrer de 2018 (Exp 42/2018/94), segons preveu Ordenança Fiscal vigent 
1.1sobre l'impost sobre béns Immobles article 6, 11, b), de les finques amb referència 
cadastral 0462116DG4006E0005GS, 1059002DG4015E0026KF, 
0877620DG4007G0012UT, atès que s’han donat de baixa de la Borsa de Lloguer de 
Granollers

Tercer.- Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada persona beneficiària.

Aprovada per unanimitat

7.Modificació de la Plantilla de l’Ajuntament de Granollers

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=815.
0&endsAt=898.0

Número Expedient: 3/2019/24

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. Creació de 3 places d’educador/a social Ens, ajuntament; Grup A2; Règim, laboral 
(vacants).

En el moment de la provisió definitiva d’aquestes places, el procés selectiu de les 
quals es preveu durant aquest any 2019, s’amortitzarà 2 places de tècnic/a mitjà/ana i 
1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals, amb el detall següent: Ens  
Ajuntament; Grup A2; Règim, laboral.

2.  Creació d’una plaça de veterinari/ària, Ens, ajuntament; Escala d’administració 
especial; Subescala tècnica, Classe superior; Grup A1; Règim funcionari (vacant).

En el moment de la provisió definitiva d’aquesta plaça, el procés selectiu de la qual es 
preveu serà durant l’any 2020, s’amortitzarà una plaça de veterinari/ària, Ens, 
ajuntament; Grup A1; Règim laboral. 

3.  Creació d’una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de salut pública, Ens, ajuntament; Escala 
d’administració especial; Subescala tècnica, Classe mitjana; Grup A2; Règim 
funcionari. (vacant).

4.  En el moment de la jubilació de la persona que l’ocupa actualment, amortització 
d’una plaça d’Auxiliar tècnic de salut pública, Ens, ajuntament; Grup C2;  Règim 
laboral. 

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, es tracta a la 
Mesa de Negociació del 15 de març de 2019, 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:

Proposo:

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

1. Creació de 3 places d’educador/a social Ens, ajuntament; Grup A2; Règim, laboral 
(vacants).



En el moment de la provisió definitiva d’aquestes places, el procés selectiu de les 
quals es preveu durant aquest any 2019, s’amortitzarà 2 places de tècnic/a mitjà/ana i 
1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals, amb el detall següent: Ens  
Ajuntament; Grup A2; Règim, laboral.

2.Creació d’una plaça de veterinari/ària, Ens, ajuntament; Escala d’administració 
especial; Subescala tècnica, Classe superior; Grup A1; Règim funcionari (vacant).

En el moment de la provisió definitiva d’aquesta plaça, el procés selectiu de la qual es 
preveu serà durant l’any 2020, s’amortitzarà una plaça de veterinari/ària, Ens, 
ajuntament; Grup A1; Règim laboral. 

3.Creació d’una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de salut pública, Ens, ajuntament; Escala 
d’administració especial; Subescala tècnica, Classe mitjana; Grup A2; Règim 
funcionari. (vacant).

4.En el moment de la jubilació de la persona que l’ocupa actualment, amortització 
d’una plaça d’Auxiliar tècnic de salut pública, Ens, ajuntament; Grup C2;  Règim 
laboral. 

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

S'aprova per majoria absoluta, amb els 18 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, d’ ERC-AG-AM i de C’S , i les 4 abstencions dels Grups Municipals del 
PdeCAT-Demòcrates(2) i de la CpG-CUP-PA 

8.Aprovar la pròrroga de l’Acord Regulador i el Conveni Col·lectiu del personal 
de l’Ajuntament de Granollers pel període 2019-2023.

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=898.
0&endsAt=955.0

Número Expedient: 3/2019/22B

Fets:

El vigent Acord regulador/Conveni col·lectiu va ser acordat per al període 2014-2015 i 
ha estat prorrogat tàcitament fins a data d’avui. 

L’art 6. de l’Acord regulador/ Conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament de 
Granollers recull les previsions per actualitzar la valoració de llocs de treball de la 
corporació.

Aquest  compromís responia al fet que, des de l’any 2003 en que es va aprovar la 
darrera valoració de llocs de treball de l’Ajuntament, el contingut dels llocs havia variat 
com a conseqüència de la transformació i modernització de la nostra administració, 
que han comportat canvis organitzatius, funcionals i tecnològics que s’han anat 
incorporant en el decurs dels darrers anys al funcionament ordinari de l’organització.

En compliment d’aquesta previsió, es va constituir la Comissió de valoració de llocs de 
treball.

Els treballs de la Comissió de valoració van finalitzar el mes de maig de 2018, i així 
consta a l’acta d’aprovació signada en data 30 de maig de 2018 pels representants 
municipals i els representants dels treballadors, d’acord amb el contingut de les fitxes 



descriptives dels llocs de treball, el mètode de valoració dels llocs i sobre la puntuació 
finalment assignada a cada lloc de treball.

En base a aquesta nova valoració de llocs de treball i fent ús de les seves 
competències organitzatives, l’Ajuntament va elaborar, amb l’assessorament extern 
d’una empresa especialitzada, una proposta retributiva que ha sotmès a negociació 
col·lectiva amb els representants dels empleats públics. 

Producte del procés de negociació col·lectiva, en data 11 de febrer de 2019, es signa 
l’acta de l’Acord de pròrroga de l’Acord regulador i el conveni col·lectiu del personal de 
l’Ajuntament de Granollers pel període 2019-2023. 

S’han complert els requisits previstos a l’article 15b)  del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’article 
4.1c) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per el que s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, els requisits previstos al Capítol IV del 
RDL 5/2015 i el Títol II del RDL 2/2015.

S’han emès els informes corresponents per part de secretaria i intervenció, informe-
memòria de la consultora externa Daleph, informe econòmic pressupostari, informe 
jurídic i memòria tècnica del pla d’adequació de llocs de treball i adaptació de la 
política retributiva.

Fonaments de dret :

D’acord amb l’art. 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’art. 8.1. a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, les administracions 
locals disposen de potestat d’autoorganització. 

Art. 72 i 74 del Reial Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Art. 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local i que preveu que les relacions de 
llocs de treball es confeccionaran conforme a les normes previstes en l’article 90.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

D’acord amb l’art. 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents en matèria 
de funció pública, per dur a terme la classificació en nivells de cada lloc de treball s’ha 
de procedir a la valoració de cada lloc de treball, atenent al criteri de titulació, 
especialització, responsabilitat, competència i comandament. 

D’acord amb l’art.4 del Real Decret 861/1986, de 25 d’abril, l’establiment o modificació 
del complement específic exigirà que la corporació efectuï una valoració de llocs de 
treball atenent a les condicions particulars dels llocs de treball com l’especial dificultat 
tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat. 

Es proposa al Ple de la corporació,

Primer.- Aprovar la pròrroga de l’Acord regulador de condicions del personal funcionari 
i el Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Granollers pels períodes 
2019-2023, signat pels representants de l’Ajuntament i els representants del personal 
funcionari i personal laboral en data 11 de febrer de 2019, en el sí de la mesa 



negociadora del personal funcionari i de la mesa negociadora del personal laboral i 
subsidiàriament al personal funcionari i laboral de l’Entitat Pública Empresarial 
Granollers Mercat i del Museu de Granollers d’acord amb allò previst a l’article 1.1 del 
vigent Acord Regulador/ Conveni Col·lectiu.

Segon.- Indicar que l’acord de pròrroga de l’Acord regulador i el Conveni col·lectiu de 
l’Ajuntament de Granollers entraran en vigor a partir de la seva aprovació pel Ple de 
l’Ajuntament de Granollers.

Tercer.- Trametre còpia de l’acord de pròrroga de l’Acord regulador i el Conveni 
col·lectiu, així com de tota la documentació complementària que s’escaigui al 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva 
inscripció i publicació. 

Quart.- Notificar aquest acord als representants sindicals. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els 18 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, d’ERC-AG-AM i de C’S; i les 4 abstencions dels Grups Municipals dell 
PdeCAT-Demòcrates(2) i de la CpG-CUP-PA 

9.Aprovar la relació de lloc de treball de l’Ajuntament de Granollers, els seus 
organismes autònoms i de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat.

http://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab869dcd895016a2a9f0c0c008a?startAt=955.
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Número Expedient: 2/2019/24

Fets:

L’article 6 de l’Acord regulador/ Conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament de 
Granollers recull les previsions per actualitzar la valoració de llocs de treball de la 
corporació.
En data 30 de maig de 2018, segons acta signada en data 30 de maig de 2018 pels 
representants municipals i els representants dels treballadors/es, van finalitzar els 
treballs de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball.

En data 11 de febrer de 2019, es signa l’acta de l’Acord de pròrroga de l’Acord 
regulador i el conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament de Granollers pel període 
2019-2023.

Aquests treballs han suposat una adequació de l’estructura de llocs de treball i una 
adaptació de la política retributiva que ha implicat canvis en la descripció dels llocs de 
treball de la corporació i de les seves característiques essencials – categoria 
professional, complement de destí, complement específic, funcions, dedicació horària, 
nivell de català, forma de provisió, tipus de llocs, classe, escala, dotacions, així com 
les condicions de treball. 

L’aprovació de la present relació de llocs de treball s’emmarca, doncs, dins d’un 
procés d’ordenació organitzatiu i retributiu producte la valoració de llocs de treball i de 
la pròrroga de l’Acord regulador i el conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament de 
Granollers pel període 2019-2023.

La nova relació de llocs de treball incorpora els canvis en els llocs de treball aprovats 
pel ple de 26 de febrer de 2019.



A més, també incorpora els canvis que, per necessitats organitzatives, s’han produït 
posteriorment i que són els següents:

1. Creació d’un lloc de treball d’educador/a social CIRD, Àrea 5; Enquadrament 
Orgànic, 5201; Complement de Destí, 19; Complement Específic, 34; Grup, A2; 
Número de fitxa, 414 ; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs de Mèrits; 
Règim, F/L; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

2. Creació d’un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de protecció de la Salut, Àrea 5; 
Enquadrament Orgànic, 5110; Complement de destí  19 ; Complement Específic 33, 
Grup A2. Número de fitxa 418; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs de 
Mèrits; Règim F/L; Col·lectiu AE; Jornada, Completa.

3. Donada la incorporació del servei de prevenció de riscos laborals a la Direcció de 
serveis de recursos humans s’han produït canvis en les funcions i responsabilitats dels 
següents llocs de treball de l’estructura organitzativa de la direcció i que comporten les 
següents modificacions de la relació de llocs de treball: 

• Modificar el complement específic del lloc de treball de Director/a de serveis de 
recursos humans que a partir d’ara serà el Complement específic 52.

• Transformació del lloc de treball de Cap de secció de gestió i desenvolupament 
de recursos humans en «Cap de servei de desenvolupament de RH i prevenció 
de RL» quedant de la següent manera: Àrea 2; Enquadrament Orgànic 2150; 
Complement de destí 25; Complement Específic 50; Número de fitxa 352; 
Nivell de català C1; Forma de provisió, Lliure designació; Règim F; Col·lectiu 
AG/AE; Jornada, Completa. 

4. Modificar el complement específic del lloc de treball de Tresorer/a que a partir d’ara 
serà el Complement específic 51.

Fonaments de dret :

D’acord amb l’art. 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’art. 8.1. a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, les administracions 
locals disposen de potestat d’autoorganització. 
Art. 72 i 74 del Reial Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Art. 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local i que preveu que les relacions de 
llocs de treball es confeccionaran conforme a les normes previstes en l’article 90.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

Es proposa al ple de la corporació

Únic.- Aprovar la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Granollers que 
compren els llocs de treball reservats a personal funcionari, laboral i eventual i que es 
materialitza en el document de les fitxes descriptives de cada lloc on s’assignen les 
funcions, atribucions, condicions específiques i comeses que ha de realitzar el 
personal que ocupa els respectius llocs de treball. Aquesta relació de llocs s’adjunta a 
l’expedient que sustenta els presents acords i serà diligenciada per tal de deixar 
constància de la seva aprovació. 



S'aprova per majoria absoluta, amb els 18 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, d’ERC-AG-AM, i de C’S; i les 4 abstencions dels Grups Municipals del 
PdeCAT-Demòcrates(2) i de la CpG-CUP-PA 

10.Aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de 
Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2019.
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Fonaments de dret:

Primer. L'article 17 de la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d'abril, modificada 
per la Llei 4/1996, de 19 de gener, estableix que la formació, manteniment, revisió i 
custòdia del padró municipal, és competència municipal, d'acord amb la legislació 
vigent de l'Estat. L'esmentat article continua dient, que l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE), realitzarà les comprovacions pertinents i comunicarà als ajuntaments les 
actuacions necessàries perquè les dades padronals puguin servir de base per a la 
realització d'estadístiques de població a nivell nacional, i les xifres resultants de les 
revisions anuals puguin ser declarades oficials .

Segon. El Reial decret núm. 1690/1986 , de 11 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial 
decret núm. 2612/1996, de 20 de desembre, en el seu article 81 manifesta que els 
ajuntaments aprovaran la revisió del padró municipal amb referència a 1 de gener de 
cada any, formalitzades les actuacions de l'exercici anterior. Els resultats numèrics de 
la revisió anual seran enviats a l 'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Tercer. La Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general per a 
l'Administració Local, de data 17 de novembre de 2005, publicada en el BOE núm. 
280, de 23 de novembre de 2005, estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió 
dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzant 
les actuacions portades a terme al llarg de l'exercici anterior. Per això es consideraran 
les variacions produïdes en el Padró del municipi que hagin estat remeses a l'Institut 
Nacional d'Estadística en els fitxers d'intercanvi mensuals, així com el resultat de la 
coordinació comunicada per aquest organisme als diferents fitxers mensuals fins al 
mes de març .

Quart. El padró d'habitants des de l'última revisió padronal, any 1996, és un padró 
continu, en el qual es van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada la 
xifra aprovada en el seu moment. Aquest padró requereix que la coincidència entre les 
dades dels padrons municipals i la base de dades padronals de l'INE sigui el més 
ajustada possible.

Cinquè. Després de finalitzada la coordinació de les variacions de l'any anterior, per 
part de l'Ajuntament de Granollers, el nombre d'habitants que resulten de la revisió del 
Padró, a 1 de gener de 2019 és de 61.326 habitants.

Es proposa al Ple de la corporació



Primer.-  Aprovar provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 
de gener de 2019 de 61.326 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part 
l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Segon.- Trametre còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2019 
mitjançant fitxer facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la 
proposta de la xifra de població a la Delegació Provincial de l'Institut Nacional 
d'Estadística. (INE).

Tercer.- Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial 
de Barcelona.

Aprovada per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL

11.Aprovar definitivament el Pla Local d’Habitatge 2018-2023 de Granollers.
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Expedient núm.: 10/2018/242

Fets: 

Primer.- El Ple de l’Ajuntament de 31 de juliol de 2018 va aprovar amb caràcter inicial 
Pla Local d'Habitatge de Granollers (en endavant PLH), per al període 2018-2023.

El PLH llista un total de 33 actuacions emmarcades en les diferents objectius i 
estratègies fixades. Les actuacions són el resultat de diferents àmbits de treball: la 
recollida d’actuacions que actualment l’Ajuntament de Granollers ja porta a terme i que 
es valora continuar-ne l’execució; les propostes realitzades en el marc del procés 
participatiu; i la proposta de noves actuacions realitzades en el marc del procés 
participatiu o sorgides de la coordinació entre l’Ajuntament de Granollers, la Diputació 
de Barcelona i l’equip redactor del PLH.

Alhora, s’inclou el pla financer i calendari del desplegament del PLH en els propers 6 
anys, així com els indicadors de gestió i avaluació corresponents per a cada actuació.

Segon.- El Pla Local d'Habitatge 2018-2023 de Granollers es va sotmetre a informació 
pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 
d’octubre de 2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 18 d’octubre de 
2018 i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seva seu 
electrònica, pel període comprès entre el 18 d’octubre i el 31 de novembre de 2018, 
als efectes de la presentació d’al·legacions.

Tercer.- Durant el termini d’informació pública s’ha presentat un sol escrit 
d’al·legacions, el 21 de novembre de 2018 (registre d’entrada 2018042886) per part 
del grup municipal de la Crida per Granollers – CUP.

Quart.- El 15 de març de 2019, la Cap del Servei d’urbanisme i habitatge ha emès el 
següent informe, en resposta a les al·legacions presentades:



«L’Ajuntament de Granollers ha anat desenvolupant múltiples tasques i actuacions en 
el marc de les polítiques municipals d’habitatge, d’acord amb les necessitats reals de 
cada moment.

Fins al moment, a banda d’estudis propis encaminats a resoldre o intervenir sobre una 
problemàtica determinada, es comptava amb la Memòria Social del POUM com a 
document d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a les 
necessitats socials d’accés a l’habitatge. En aquest document s’analitzaven les 
projeccions demogràfiques fins al 2016, així com la demanda i d’oferta d’habitatge a la 
ciutat, per concloure que les previsions del POUM s’ajustaven a les necessitats de 
Granollers per als propers anys. 

Ara bé, dita memòria social es va redactar l’any 2005, en un escenari i context ja molt 
llunyà i distint del que ha resultat de la forta crisi econòmica dels darrers anys. Per 
tant, el context socioeconòmic ha canviat d’una forma més que evident i es constata 
que les previsions contemplades no s’han materialitzat.

Davant l’escenari actual i les gran mancança en la capacitat d’accés a l’habitatge per 
un sector cada vegada més ampli de la població, amb risc real d’exclusió residencial, 
l’Ajuntament de Granollers va engegar, com un dels projectes estratègics de ciutat per 
al 2015-2019, el Programa Global d’Habitatge, per tal d’afrontar de forma integral tant 
l’accés a l’habitatge com la millora i conservació del parc d’habitatges existent a la 
ciutat.

Es tracta que, a partir del treball coordinat i transversal entre els diferents serveis i 
departaments municipals implicats: des de l’òptica de territori, benestar social, cultura i 
joventut, acció comunitària, comunicació i la mateixa oficina local d’habitatge, aquesta 
taula de coordinació i treball funcioni com un veritable “observatori de l’habitatge” a la 
ciutat.

En aquest context, s’han realitzat diverses actuacions en les línies d’actuació que va 
definir el Programa Global d’Habitatge: accés per a afavorir l’accés a l’habitatge, 
accions per impulsar la rehabilitació, modernització i millora de les condicions dels 
edificis residencials de la ciutat, i accions de suport i atenció a les comunitats de veïns. 
Totes elles, amb la finalitat última d’assolir el dret de la ciutadania de Granollers a 
gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

No obstant i això, i per tal de validar o dirigir adequadament aquestes actuacions, 
resultava imprescindible un full de ruta o guia que, a partit d’un anàlisi més acurat de la 
situació de l’habitatge a la nostra ciutat, tingués la capacitat de dotar les polítiques 
municipals d’una coherència global per afrontar la problemàtica de l’accés a l’habitatge 
d’una manera integral.

Per tot això, en el marc del Catàleg de Serveis de 2016, l’Ajuntament de Granollers va 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona el suport tècnic per a l’elaboració del Pla Local 
d’Habitatge 2018-2023 de Granollers.

El Pla Local d’Habitatge es planteja com un document de caràcter analític (ha 
d’analitzar i diagnosticar la problemàtica municipal en matèria d’habitatge), estratègic 
(definir les directrius d’actuació municipal) i de contingut operatiu (que desenvolupi i 
proposi programes i actuacions).

Per a la redacció del document, i en les seves diferents fases, l’equip redactor i tècnics 
municipals van establir diverses sessions de treball participatives, tan internes, com 
sobretot obertes als diferents grups municipals, a agents i col·lectius implicats en la 
matèria, i a la ciutadania general.

En data 23 de març de 2018, la Diputació de Barcelona, va fer el lliurament d’aquest 
document, redactat per PORTACABOT, SL, amb coordinació amb els tècnics 
municipals.



El sessió de 31 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el PLH 
de Granollers 2018-2013 i el va sotmetre a informació pública abans de la seva 
aprovació definitiva.

FETS
Durant el període d’exposició pública, únicament el grup municipal de la Crida per 
Granollers-CUP, en data 21 de novembre de 2018 (registre d’entrada 2018042886), 
presenta un document d'al·legacions en què proposa que s’incorporin al Pla Local 
d’Habitatge de Granollers 2018-2023 una sèrie de modificacions.

Es tracta d’un total de 21 propostes agrupades en 11 temàtiques que es concreten a 
continuació:

1a. Al·legacions sobre polítiques d’igualtat de gènere: En la línia de les estratègies 
establertes pel III Pla d’Igualtat de gènere de la ciutadania 2018-2022 de Granollers, 
es proposa:

• PRIMERA: Incorporar la transversalitat de gènere i la interseccionalitat en el 
PLH.

• SEGONA: Incorporar el creuament de les variables de gènere i cicle de vida i 
les de gènere i origen social/cultural en el disseny del PLH.

• TERCERA: Incorporar la perspectiva de gènere en el PLH.

2a. Al·legació sobre mesures per facilitar l’accés i el sosteniment de l’habitatge. 
Dret d’accés a l’habitatge de les dones en situació de violència masclista:

• QUARTA: Incloure en el PLH mesures concretes que facin referència a les 
dones en situació de violència masclista, com l’accés directe urgent i prioritari a 
habitatge social públic de lloguer.

3a. Al·legació sobre indicadors i variables a tenir en compte: 
S’apunta que en l’apartat de diagnosi s’inclou en un mateix i únic grup denominat 
“sense llar i altres persones en situació d’exclusió residencial”, a les persones 
sense sostre, les persones sense llar, els residents en habitatges insegurs, les llars 
amb dificultat de pagar el lloguer i, fins i tot, els desnonaments efectuats i els 
processos de desnonament. 

I que, atesa la complexitat en les problemàtiques entre les diverses categories de 
persones que s’agrupen sota dita denominació única, i atès la necessitat de 
considerar un abordatge específic i diferenciat adreçat a problemàtiques 
complexes, i d’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, es proposa:

• CINQUENA: Incloure de forma desagregada i diferenciada tres apartats:

- L’anàlisi de la situació actual de les persones sense llar

- La diagnosi de la població que resta exclosa del mercat per raó dels 
seus ingressos,

- La diagnosi de les situacions d’infrahabitatge i d’utilització anòmala dels 
habitatges

4a.  Al·legacions per assolir l’objectiu de solidaritat urbana i el parc mínim 
d’habitatges destinats a polítiques socials:

Atès el que disposa l’article 73.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
de l’Habitatge (a partir d’ara LDH) pel que fa a l’Objectiu de solidaritat urbana i les 
consideracions incloses en l’avantprojecte del Pla Territorial sectorial d’habitatge 
pel que fa als terminis per al seu assoliment:



1. Per fer efectiu el dret a l’habitatge a tot el territori de Catalunya, tots els 
municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han de disposar, 
en el termini de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques 
socials del 15% respecte del total d’habitatges existents, tal i com defineix 
l’article 3, considerant les circumstàncies pròpies de cada municipi i d’acord 
amb el calendari que s’estableixi per reglament.

2. El creixement del nombre d’habitatges que estableix l’apartat 1 obtingut en 
cada quinquenni mitjançant la nova construcció, la rehabilitació o l’adquisició no 
pot ésser inferior al 25% del nombre d’habitatges que manquen per a arribar a 
l’objectiu final del 15% del total d’habitatges principals.

I atenent al que disposa l’article 14 de la LDH pel que fa al contingut dels PLH, es 
proposa:

• SISENA: Incorporar en el PLH un apartat que descrigui i planifiqui les accions a 
dur a terme per assolir l’objectiu de solidaritat urbana.

• SETENA: Incorporar un calendari que defineixi quin serà el nombre 
d’habitatges que s’incorporaran al parc d’habitatges destinats a polítiques socials a 
través de la nova construcció, la rehabilitació o l’adquisició.

• VUITENA: Incorporar en el PLH l’elaboració i actualització permanent d’un cens 
dels habitatges que integren el parc d’habitatges destinats a polítiques socials a 
Granollers.

5a.  Al·legacions sobre habitatge dotacional públic:
En aplicació de l’article 18 de la LDH pel que fa al sistema d’habitatge dotacional 

públic:

1. Els municipis que estan obligats segons la legislació urbanística a fer reserves 
per a la construcció d'habitatges amb protecció pública també han de qualificar 
terrenys i preveure reserves destinades al sistema urbanístic d'habitatges 
dotacionals públics que estableix la dita legislació, per a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d'acolliment, d'assistència 
residencial o d'emancipació que resultin de la memòria social.

2. El sistema d'habitatge dotacional públic requereix que la titularitat del sòl sigui 
pública. Tant els ajuntaments com l'Administració de la Generalitat, mitjançant 
l'Institut Català del Sòl, poden ésser titulars de sòls qualificats com a sistema 
d'habitatge dotacional públic.

3. En aplicació de la legislació urbanística, els ajuntaments poden obtenir sòl de 
titularitat privada destinat al sistema d'habitatge dotacional públic per cessió 
obligatòria i gratuïta, per expropiació o per cessió onerosa acordada amb el 
propietari o propietària. (...)

Es proposa:

• NOVENA: Incorporar en el PLH la previsió de desenvolupament de terrenys 
qualificats com a habitatges dotacionals públics i preveure reserves destinades 
al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics. 

• DESENA: Incorporar en el PLH la previsió d’obtenció de sòl de titularitat 
privada destinat al sistema d’habitatge dotacional públic per cessió o 
expropiació.

6a.  Al·legacions sobre la necessitat d’habitatge públic de lloguer per a joves 
i gent gran:



Tenint en compte les previsions de l’informe elaborat pel Centre d’Estudis 
Demogràfics (CED) per al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, segons el qual, en el 
període 2015-2035 es formaran 800.000 noves llars a Catalunya, contemplant un 
increment superior al 10% en els sistemes urbans que envolten el continu urbà 
central de Barcelona; i que considerant que dit increment de llars no respon a 
l’increment de població a Catalunya, sinó que a una reducció del nombre de 
membres de les llars (per envelliment de població i millora de l’autonomia 
residencial), es proposa:

• ONZENA: Definir i incorporar en el PLH àrees properes a equipaments públics i 
sanitaris on ubicar habitatge col·laboratiu social de lloguer destinats a persones 
grans i planificar l’obtenció d’aquests habitatges.

• DOTZENA: Definir i incorporar en el PLH àrees de fàcil accés al transport 
públic col·lectiu, preferentment les estacions del ferrocarril, on ubicar habitatge 
social públic de lloguer destinats al jovent i planificar l’obtenció d’aquests 
habitatges.

7a.  Al·legacions sobre adquisició d’habitatge per dret de tanteig i retracte:
Atenent el que disposa l’article 14 (apartat 6) i article 15 de la LDH pel que fa a la 
possibilitat de definir àrees subjectes als drets de tanteig i retracte per assolir els 
objectius del PLH; i d’acord amb l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, 
de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària, i amb l’objectiu d’assolir les 
necessitats d’habitatge i l’exigència d’incrementar el parc d’habitatges vinculats a 
polítiques socials, es proposa:

• TRETZENA: Que es procedeixi a la redacció i aprovació d’un projecte de 
definició i delimitació d’àrees subjectes als drets de tanteig i retracte i incorporar 
aquest projecte al Pla local d’Habitatge. Els drets de tanteig i retracte s’estenen 
a la transmissió d’accions o participacions de societats mercantils que tinguin 
per objecte l’activitat immobiliària i que siguin propietàries d’edificis o 
habitatges.

• CATORZENA: Reclamar a la Generalitat que exerceixi el dret de tanteig i 
retracte en la transmissió dels habitatges adquirits en un procés d’execució 
hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia 
hipotecària que estiguin ubicats en l’àrea delimitada al PLH subjecte als drets 
de tanteig i retracte.

8a. Al·legacions per la cessió obligatòria i cessió d’habitatges desocupats:
En aplicació de l’art. 7 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica:

L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges, per un període 
de tres anys, per a incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a 
polítiques socials, en el cas d’habitatges buits que siguin propietat de persones 
jurídiques i sempre que es compleixin les condicions següents:

a) Que el propietari de l’habitatge sigui subjecte passiu, no exempt, obligat al 
pagament de l’impost sobre els habitatges buits, d’acord amb el que 
estableix la llei que regula aquest impost.

b) Que aquest subjecte passiu disposi d’habitatges buits en un municipi en 
què hi hagi, com a mínim, una unitat familiar en una de les situacions de 
risc d’exclusió residencial definides per aquesta llei sense solució pel que fa 
a l’habitatge.

Proposen:



• QUINZENA: Incorporar en el PLH la incoació d’expedients municipals de cessió 
obligatòria d’habitatges buits a grans tenidors i entitats financeres i la seva 
incorporació al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials.

9a. Al·legacions per la cessió obligatòria i cessió d’habitatges que no 
compleixen els requisits d’habitabilitat:

Tenint en compte el que es disposa en els articles 36 i 39 de la LDH, i art. 4 del 
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, pel 
que fa a la possibilitat de declarar àrees de conservació i rehabilitació per 
promoure la rehabilitació d’immobles en àrees especialment degradades o per 
evitar processos que puguin comportar riscos per a la cohesió social, es proposa:

• SETZENA: Declarar àrees de conservació i rehabilitació i incorporar aquestes 
àrees en el PLH.

• DISSETENA: Incorporar en el PLH el nombre i la ubicació dels habitatges 
susceptibles d’expropiació per incompliment del deure de conservació i 
rehabilitació.

• DIVUITENA: Identificar, comptabilitzar i incorporar en el PLH els immobles que 
es pugui incorporar al parc d’habitatges destinats a polítiques socials a través 
de convenis de rehabilitació

10a.  Al·legacions per evitar la desocupació permanent dels habitatges:
En aplicació de l’art. 42 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, pel que fa 
a la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social de la propietat i 
acordar el lloguer forçós dels habitatges desocupats, i de l’article 7 de la Llei 
24/2015 relatiu a la capacitat de l’Administració de resoldre la cessió obligatòria 
d’aquests habitatges, durant un període de tres anys, per a incorporar-los al Fons 
d’habitatges de lloguer per a polítiques socials; es proposa:

• DINOVENA: Incorporar en el PLH l’anàlisi sobre habitatges susceptibles de ser 
posats a disposició del fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials 
mitjançant cessió obligatòria o lloguer forçós per incompliment amb la funció 
social de l’habitatge.

• VINTENA: Incorporar en el PLH la declaració d’incompliment de la funció social 
de la propietat, i la resolució de la cessió obligatòria d’habitatges com a 
mecanisme per a incrementar el fons d’habitatges de lloguer per a polítiques 
socials.

11a.  Al·legació per a ampliar el perfil de les persones beneficiaries de les 
polítiques de suport al sosteniment de l’habitatge:

Vista que l’actuació 1.2.1. de subvencions municipals de lloguer per evitar la 
pèrdua de l’habitatge està dirigida a menors de 35 anys i a persones majors de 65 
anys, i atès que el problema d’accés i/o de pèrdua d’habitatge i de la conseqüent 
exclusió residencial està vinculat directament a la renda de les persones que s’hi 
veuen afectades, més que no pas a la seva edat, es proposa:

• VINT-I-UNENA: Modificar l’actuació 1.2.1. Subvencions municipals al lloguer 
per evitar la pèrdua de l’habitatge del PLH i deixar de vincular-les a criteris 
d’edat per vincular aquestes subvencions únicament a criteris relacionats amb 
la renda de la unitat de convivència, ponderats amb el nombre d’infants i/o de 
persones en situació de dependència que s’integren en la unitat de 
convivència.

CONCLUSIÓ



Un cop analitzades les propostes de millora que el Grup municipal de la crida per 
Granollers-CUP ha efectuat en relació al Pla Local de l’Habitatge 2018-2023 de 
Granollers aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de juliol de 2018, es 
fan les següents consideracions: 

1a. Pel que fa a les al·legacions sobre polítiques d’igualtat de gènere:
El document de PLH aprovat inicialment s’ha redactat gràcies al recurs tècnic 
proporcionat per la Diputació de Barcelona per a la redacció del mateix. En aquest 
sentit, la metodologia específica emprada per l’equip tècnic a qui la Diputació va 
adjudicar-ne la redacció, està avalada i es realitza en base a la “Guia metodològica 
per a la redacció de plans locals d’habitatge”, la darrera editada per la Diputació de 
Barcelona el setembre de 2014.

Les diferents fonts que han servit per en la fase de redacció del document d’anàlisi 
i diagnosi del PLH parteixen de: l’“Informe estadístic” que lliura la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, del 
Registre de sol·licitants d’HPO, Cens de població i habitatges de l’Idescat i INE, 
padró municipal, dades de fiances de lloguer de l’INCASÒL, l’Observatori de 
l’Habitatge de la Diputació de Barcelona, dades de Renda Familiar bruta 
disponibles, enquestes de condicions de Vida i Hàbits, i entrevistes realitzades a 
informants experts externs i interns (Serveis socials, serveis tècnics, OLH, APIS, 
PAH, etc.).

La gran massa de dades que s’han aportat d’organismes externs no han estat 
entregades segregades per gènere i tampoc s’ha pogut realitzar aquesta tasca en 
el trasllat al document: resulten poques les dades que es poden segmentar.

Fins ara la metodologia desenvolupada per la Diputació de Barcelona en el suport 
de redacció dels Plans no ha contemplat la segregació per gènere, que es trasllada 
únicament en dades com les d’estructura dinàmica de la població (estructura per 
sexe i edat de les piràmides de població del municipi). 

Entrant més al detall sobre l’anàlisi segregat que es podria fer, les dades 
demogràfiques sí permeten fer aquesta segmentació, per bé que el que resultaria 
més rellevant per dirigir polítiques específiques seria disposat d’aquelles dades on, 
com s’assenyala en la segona al·legació del grup municipal de La Crida-CUP, es 
creuin dades demogràfiques amb les d’origen social/cultural. Tanmateix, no es 
disposa de dades segmentades per gènere del nivell d’ingressos, dels contractes 
de lloguer o compravenda, de la tinença d’habitatge... Per tant la possibilitat 
d’efectuar aquesta anàlisi està limitada per la poca disponibilitat de dades de tipus 
social segmentades per gènere.

No obstant, també s’han de fer algunes consideracions en relació a la perspectiva 
de gènere en el PLH aprovat inicialment:

Tot i que en l’apartat d’anàlisi i diagnosi no es realitza una aproximació de gènere, i 
que aquesta seria limitada per les característiques de les dades de partida, es 
considera que la perspectiva de gènere s’incorpora en el PLH en les 
actuacions a desenvolupar, atès que es proposen actuacions que beneficien 
directament el col·lectiu de dones.
Per exemple, quan es proposen actuacions com el Programa d’arranjaments 
(2.2.1), millora de l’accessibilitat (2.2.2), millora de l’eficiència energètica (2.2.3), 
auditories energètiques (2.2.6), totes aquestes actuacions beneficien principalment 
al col·lectiu de dones grans, atès que suposen la majoria dins el col·lectiu de 
persones grans que viuen soles, majoritàriament en edificacions antigues, i que per 
tant que requereixen d’aquests ajuts.



Un altre exemple es dóna quan parlem de famílies monoparentals, formades 
principalment per una dona amb fills: i tot i que no es disposa d’aquestes dades 
segregades, del coneixement de la realitat social, sabem que és així. I per tant les 
actuacions de sosteniment a l’habitatge amb els ajuts d’emergència social, o bé els 
habitatges d’emergència social que s’atorguen a famílies monoparentals, 
beneficien principalment al col·lectiu femení.

En conclusió, la igualtat de gènere no es mesura només per l’anàlisi que se’n 
fa, sinó sobretot pels resultats que el PLH aporta. 
En aquest sentit es proposa, respecte les al·legacions primera, segona, i tercera 
plantejades pel que fa a les polítiques d’igualtat de gènere aplicades en el PLH, i 
en aquells aspectes en què resulti possible i concloent que:

- En els informes d’avaluació de les actuacions proposades s’introdueixi 
una segregació per gènere dels beneficiaris de tots aquests ajuts (en 
cas de dades on la font sigui municipal) per tal de visualitzar-ne la 
incidència i facilitar el seguiment del seu impacte.

- En atenció a l’experiència que ha representat aquest PLH i el treball 
segons la metodologia i les dades treballades segons la proposta 
metodològica de la Diputació de Barcelona, per tal d’avançar social i 
globalment en l’anàlisi de dades des de la perspectiva de gènere, 
l’Ajuntament proposarà a la Diputació la generació de dades i indicadors 
que en facilitin la presa en consideració des dels primeres fases de 
redacció dels plans.

2a. Pel que fa a l’al·legació quarta sobre mesures concretes per facilitar l’accés a 
habitatge social públic de lloguer a les dones en situació de violència masclista: 

Aquesta política ja es porta a terme mitjançant els serveis socials municipals, els 
quals en el moment que els arriben aquest tipus de casos, els traslladen cap a la 
Mesa d’Emergència social. Quan els tècnics municipals d’aquest servei identifiquen 
el cas com a víctima de violència masclista i s’adreça a la Mesa per tal de satisfer 
la necessitat urgent d’habitatge, aquest és tractat per un circuit exclusiu per a 
dones en aquesta situació. És aquí on la Generalitat de Catalunya gestiona el parc 
d’habitatges disponible tenint present aquesta necessitat de manera prioritària. 

Durant el 2018, el sistema d’informació dels serveis socials municipals, ha permès 
registrar un total de 317 problemàtiques ateses per situacions que poden finalitzar 
amb un procés de desnonament. Per altra banda, i també durant el 2018, s’han 
atès 65 consultes per maltractaments diversos a les dones. El sistema de registre, 
no permet encreuar les dades de manera senzilla, i per tant, hi ha camp de millora 
en aquest sentit. 

Cal remarcar però, que quan es detecta un cas de violència masclista s’activen tots 
els recursos disponibles per tal que, en cas necessari, la persona víctima de 
l’agressió disposi inicialment d’un lloc alternatiu on viure i durant el procés de 
protecció s’activi la recerca de recursos d’habitatge més definitius.  

Les actuacions 1.1.1 (pisos d’emergència social) i 1.1.6 (allotjament per 
emergència d’habitatge) són les que acullen aquest tipus de casos. Igual que en 
l’apartat anterior, caldria conèixer l’estadística de quants casos d’emergència es 
classifiquen sota aquest criteri de dones víctimes de violència masclista, per poder-
ne fer un seguiment.

Altres actuacions de les previstes en el PLH contemplen la normativa de 
desenvolupament mesures específiques per facilitar l’accés a habitatge social 



públic de lloguer a les dones en situació de violència masclista, com  són les 
següents:

• L’actuació 1.3.2 (Gestió parc d’habitatges municipals), on a les bases 
reguladores per a l’adjudicació dels habitatges es preveu 
específicament les situacions de violència de gènere, a proposta de 
serveis socials.

• L’actuació 1.1.7 (Subvencions municipals al lloguer per l’accés a 
l’habitatge), on a les bases reguladores es preveu específicament 
també com un col·lectiu dels que es pot acollir a les subvencions 
municipals les persones del Programa 3, les dones víctima de violència 
masclista.

• L’actuació 1.2.2 (Prestacions permanents al pagament del lloguer), on a 
les bases reguladores es preveu com a criteri de priorització i valoració 
per a l’atorgament de les prestacions, que les persones sol·licitants que 
siguin dones víctimes de violència de gènere

3a. Pel que fa a l’al·legació cinquena relativa als indicadors i variables de les 
“persones sense llar I altres persones en situació d’exclusió residencial”: 

Aquesta ja està contemplada en el PLH:

• Persones sense llar: a la pàgina 68 s’exposen dades municipals de 
persones i famílies en situació d’exclusió residencial manifesta (sense llar).

• De la pàgina 63 a la 66 es realitza l’anàlisi de la població exclosa.

• En l’apartat 3.2.4 del PLH on es descriuen habitatges en situació irregular. 
L’existència d’aquests habitatges en males condicions no significa però que 
estiguin habitats. De les dades del nombre de famílies que estan en situació 
d’infrahabitatge en disposa serveis socials. En aquest apartat ja s’esmenta 
la detecció d’un únic cas.

La gestió d’aquestes dades i de d’aquests indicadors es realitza de forma 
sistemàtica en l’actualitat:

Ja des dels serveis socials municipals es destaca que la problemàtica de 
l’habitatge a la nostra ciutat està acaparant les seves intervencions amb una 
percepció molt elevada, motiu pel qual,  durant els darrers 6 mesos, 
aproximadament un 80% de les consultes ateses des dels equips d’acolliment 
estan relacionades directa o indirectament amb problemàtiques d’habitatge.

Algunes dades més objectives per tal de concretar:

Durant el 2018, els professionals de serveis socials han registrat les següents 
atencions en matèria d’habitatge:

Problemàtiques ateses (2018) Persones diferents 
afectades

Amuntegaments 24

Barraquisme 2

Desnonament 317

Habitatge deficient 28

Manca d’habitatge 84

Transeünts 3

Manca de serveis / subministraments 22



Altres de menor rellevància però relacionades 
hab.

249

TOTAL PROBLEMÀTIQUES HABITATGE 729
Informes emesos des dels serveis socials municipals a la Mesa d’Emergència de 
la Generalitat durant el 2018:

Informes realitzats i enviats a l’Agència C. 
H.

80

D’aquests han obtingut resposta favorable 20

Pendents de resolució a 31/12/18 44

Desfavorables o desistiments 16

En relació a habitatges ocupats i possibles desnonaments a febrer de 2019, i 
de la informació i registre que es pot deduir dels diferents equips d’atenció social, 
es poden mencionar les següents dades aproximades:

Situacions detectades on 
potencialment es pot produir un 
desnonament o pèrdua d’habitatge

Desnonaments amb data 
d’execució programada  o que han 
estat demorats

278 85

Mitjançant el treball conjunt de la Taula de treball del Programa Global d’habitatge, 
de serveis socials, mediació, urbanisme/habitatge i altres agents de l’Ajuntament es 
treballa per cercar fórmules que unifiquin el coneixement fragmentat que tenim des 
dels diferents serveis. S’aposta per tenir una base de dades unificades on, 
mitjançant la identificació registral dels habitatges, és puguin detectar incidències, 
situacions personals i familiars i indicadors que permetin avaluar la situació i 
proposar alternatives i millores.

Aquest alt volum de situacions detectades ha provocat, entre d’altres, la necessitat 
d’elaborar una guia interna de caràcter tècnic on els professionals han dissenyat el 
circuit d’actuacions a seguir davant d’aquestes situacions en funció de cada cas. 

4a. Pel que fa a l’assoliment de l’objectiu de solidaritat urbana i el parc mínim 
d’habitatges destinats a polítiques socials (al·legacions sisena, setena i vuitena), 

Es realitzen les següents consideracions:

Al·legacions sisena i setena, en el sentit d’incorporar en el PLH un apartat que 
descrigui les accions per assolir l’objectiu de solidaritat urbana i el seu calendari.

- Pel que fa a la incorporació de l’anàlisi d’Objectiu de solidaritat urbana en el PLH 
de Granollers:

En el moment d’aprovar la Llei del Dret a l’Habitatge (2007) es proposa l’assoliment 
d’un 15% d’habitatge social respecte del total d’habitatges existents. Val a dir que 
dita llei s’aprova en un moment de creixement econòmic que canvia radicalment a 
partir de 2008. Aquest nou escenari de crisi econòmica provoca que es posi en 
dubte l’assoliment real d’aquest objectiu.

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, amb una forta experiència 
desenvolupada per la redacció i posterior valoració de múltiples PLH, realitzà un 
balanç crític de la figura dels plans local d’habitatge, el seu contingut, procés de 
redacció i aprovació. D’aquest anàlisi, que recull el document “Guia metodològica 
per a la redacció de plans locals d’habitatge de 2014” en què per una banda, es 
posa en valor el paper decisiu dels PLH en la comprensió i extensió de l’habitatge 
com una política local específica, també posen de manifest les insuficiències o 



limitacions dels plans tal i com s’havien configurat fins al moment: documents de 
gran complexitat i exhaustivitat –amb un cost i temps de redacció no sempre 
assumibles-, excés de rigidesa i una certa desproporció entre el seu ambiciós 
contingut i la seva implementació real. 

Per això, i tal i com es determina en la referida guia editada per la Diputació per a 
la redacció dels PLH a partir de 2014, en l’apartat introductori del document 
s’elimina la referència a l’estimació i la justificació de l’assoliment de l’Objectiu de 
Solidaritat Urbana fins al moment en què s’aprovi un nou tractament legal 
d’aquesta determinació o es desenvolupi el reglament que l’ha de concretar. Es 
considera que qualsevol altra aproximació “provisional” no resultaria real ni 
efectivament aplicable.

- Pel que fa a les determinacions de l’avantprojecte del Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge (PTSH),

El PLH de Granollers es redacta abans de la publicació del text del PTSH (el 
document per a la seva aprovació inicial és del desembre de 2018). No obstant, i 
atenent que el PTSH encara es troba en fase de redacció i tramitació, caldrà veure 
si aquest objectiu es modifica o es manté en el moment de la seva aprovació 
definitiva.

Val a dir, que el PTSH no determina a qui correspon assolir aquest objectiu i quin 
és el paper de l’administració local en coordinació amb altres administracions. Atès 
que el Pla Local d’Habitatge fa incidència només en les competències municipals, i 
no pot entrar en les actuacions d’altres nivells administratius, correspondria a altres 
instruments de planificació supramunicipal atendre aquest objectiu en el municipi 
de Granollers. En aquest sentit, el PTSH de moment no desenvolupa com arribar a 
aquest percentatge, i quin serà el paper de les diferents Administracions. Per tot 
això es considera que és un document d’intencions que posteriorment caldrà 
desplegar amb polítiques concretes amb la coordinació de les diferents 
Administracions. 

Serà en aquell moment quan el PLH es podrà actualitzar amb noves mesures per 
assolir aquest objectiu. El PLH de Granollers es concep com un document viu i 
flexible que ha de poder adaptar-se a les novetats i determinacions que es derivin 
en aquest sentit.

Al·legació vuitena, relativa a incorporar l’elaboració i actualització permanent d’un 
cens dels habitatges que integren el parc d’habitatges destinats a polítiques socials a 
Granollers.

A partir de la seva enumeració en l’article 74 de la LDH i la definició d’alguns d’ells 
a l’article 3 de la Llei, es consideraran habitatges destinats a polítiques socials els 
següents: 

• Habitatges amb protecció oficial (preu concertat, règim general, règim especial, 
lloguer protegit o altres formes de cessió d’ús): habitatges de nova construcció 
que compleixin els requisits que estableixi la llei i que siguin així qualificats per 
la DGH. 

• Habitatges de titularitat pública: habitatges propietat d’administracions o 
empreses públiquesno qualificats com a HPO. 

• Habitatges dotacionals públics: habitatges destinats a satisfer les necessitats 
temporals de persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen 
acolliment o assistència residencial. 

• Habitatges d’inserció: habitatges gestionats per administracions públiques, o 
per d’altres sense afany de lucre, que en règim de lloguer o altres formes 



d’ocupació es destinen a atendre persones que requereixen una atenció 
especial. 

• Allotjaments d’acollida d’immigrants: allotjaments disposats per l’Administració 
pública o per entitats amb finalitats socials per a acollir de manera temporal 
població immigrant amb necessitats d’acollida. 

• Habitatges cedits a l’Administració pública: habitatges privats cedits a 
l’Administració pública per a posar-los en lloguer, a canvi de garanties del seu 
manteniment i del cobrament dels lloguers. 

• Habitatges privats en xarxes de mediació social: habitatges privats integrats en 
xarxes de mediació per al lloguer, dins del sistema de concertació pública-
privada per a estimular els propietaris i inversionistes privats a la posada en el 
mercat de lloguer d’habitatges destinats a persones i llars amb dificultats de 
tota mena per a accedir al mercat lliure. 

• Habitatges en contractes de copropietat: habitatges de venda amb reserva 
parcial de titularitat per part de l’operador públic, a canvi de l’oferta d’un preu 
inferior al de mercat. Es basa en la regulació de la comunitat de béns en el 
Codi civil. 

• Habitatges privats de lloguer de prórroga forçosa: habitatges privats de lloguer 
amb contractes anteriors al 9 de maig de 1985, d’acord amb el que disposa el 
RD 27/1985, i aquells en què de manera explícita així figuri en el contracte. 

• Habitatges cedits en règim de masoveria urbana: habitatges cedits en un 
contracte en virtut del qual els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel 
termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris n’assumeixin les obres de 
rehabilitació i manteniment. 

• Habitatges d’empreses per als treballadors: habitatges propietat d’empreses 
públiques o privades destinats als seus treballadors. 

• Habitatges de preu intermedi: habitatges promoguts per operadors públics, de 
preu intermedi entre l’habitatge d’HPO i l’habitatge del mercat lliure, però que 
no es regeixen per les regles del mercat lliure. 

Es valora molt positivament la proposta vuitena formulada, la qual implícitament 
pot formar part de les accions que dins de l’actuació 3.2.1. Observatori de 
l’Habitatge hauria d’abordar. Actualment es poden quantificar alguns dels tipus o 
models que formen part dels habitatges destinats a polítiques socials enumerats 
d’acord amb la LDH. Es constata però que pot resultar una tasca complexa atenent 
a que cal comptar amb la col·laboració d’altres administracions (habitatges 
gestionats per l’AHC de la Generalitat) i comptar amb una dotació adequada i 
proporcional de recursos propis per a que sigui factible.

5a. Pel que fa al sistema d’habitatge dotacional públic: incorporar la previsió de 
terrenys qualificats com a sistema dotacional d’habitatge públic (novena), i obtenció de 
sòl de titularitat privada per cessió o expropiació amb la finalitat de destinar-lo a 
sistema d’habitatge dotacional públic (desena):

El planejament urbanístic vigent a Granollers (POUM) ja qualifica una finca 
municipal de 1758 m2 com a sistema d’equipament dotacional, en l’antic Sector del 
Pla de Baix, amb un sostre edificable màxim de 5.000 m2, i apta per a la 
construcció de 66 habitatges. Aquest sistema es troba regulat també en les normes 
urbanístiques del POUM (art. 183 bis, incorporat en el Text Refós del POUM 2012):

Article 183. bis. Definició i classificació.

1. El sistema urbanístic dotacional públic, comprèn el sòl urbà que es destina a 
habitatges dotacionals públics. Inclou les actuacions públiques d’habitatge 



destinades a satisfer els requeriments temporals de col.lectius de persones 
amb necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials 
prèviament definides. S’identifica en els plànols amb la clau “Hdot”.

2. S’inclouen en el sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic les àrees que 
es grafien i s’identifiquen com a tal en els plànols del Pla d’ordenació 
urbanística municipal i les que resultin del desenvolupament urbà que es 
produeixi segons les previsions d’aquest Pla.

3. El sòl qualificat de sistema d’habitatge dotacional públic ha de ser de titularitat 
pública i, en conseqüència, ha de ser adquirit per l’administració per compra, 
expropiació, cessió gratuïta o qualsevol altre títol, en funció de les 
circumstàncies de l’actuació. Coherentment amb el seu caràcter dotacional es 
preveu que l’ús del sòl amb la qualificació “Hdot” pugui compatibilitzar l’ús 
d’habitatge amb els usos dotacionals.

4. El sòl qualificat de sistema d’habitatge dotacional públic, es destinarà a la 
construcció d’habitatges en les condicions establertes en aquesta normativa. 
L’ús principal serà el d’habitatge dotacional i els usos complementaris 
s’emmarcaran en les necessitats de funcionament dels habitatges. 

La planta baixa es destinarà, en un mínim del 10% del sostre construït, a 
equipaments comunitaris, la resta es podrà destinar a serveis complementaris 
de l’habitatge, i a habitatge.

Els usos complementaris i dotacionals admesos, en tant que complementaris, 
poden restar subjectes al mateix règim de concessió que els habitatges públics.

5. L’Ajuntament podrà preveure reserves d’habitatge dotacional públic en sectors 
de planejament urbanístic derivat en substitució total o parcial de la reserva 
d’equipaments, sempre que s’acrediti que no cal destinar-los a equipaments 
públics. Aquestes reserves incloses en sectors no poden ser superiors al 5% 
de la reserva global del municipi per a equipaments públics locals.

L’ajuntament podrà preveure la incorporació de sòls a la qualificació de sistema 
d’habitatge dotacional públic prèvia tramitació de la corresponent modificació 
de POUM de Granollers, tot i justificant que no es supera el 5% esmentat 
anteriorment.

6. Els habitatges es promouran en règim de lloguer i en les condicions que 
permetin acollir-se a les mesures de finançament d’actuacions protegides en 
matèria d’habitatge. El desenvolupament i gestió dels habitatges dotacionals 
públics es portarà a terme per algun dels següents règims:

a) En sòls de titularitat pública municipal, la construcció dels habitatges i la 
seva gestió podrà realitzar-se per l’Ajuntament directament, amb conveni 
amb una administració o bé amb participació de la iniciativa privada, 
mitjançant una concessió administrativa.

b) L’Ajuntament podrà establir convenis amb altres administracions públiques, 
o entitats depenents d’elles, per desenvolupar en els sòls de què sigui 
titulars, habitatges dotacionals públics.

(...)

Tanmateix, el recent Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge (publicat posteriorment a l’aprovació del PLH i a la 
presentació de les al·legacions, i pendent de convalidació pel Parlament de 
Catalunya) en relació a les mesures per a incrementar el patrimoni públic de sòl i 
habitatge i en concret, del parc públic d’allotjaments dotacionals, planteja una nova 
regulació d’aquest sistema urbanístic, de manera que s’integra en el d’equipaments 



comunitaris. Així, s’eliminen les limitacions quantitatives per establir aquest sistema 
en substitució total o parcial de la reserva d’equipaments públics, de manera que la 
concreció de l’ús d’allotjament dotacional públic sobre sòls qualificats d’equipament 
ha de venir avalada únicament, com qualsevol altre ús, per la justificació adequada 
de la seva necessitat preferent respecte a altres usos d’equipament.

6a. Pel que fa a la necessitat d’habitatge públic de lloguer per a joves i gent gran 
(onzena i dotzena)

Sobre la proposta onzena, les polítiques desenvolupades fins abans de la crisi 
econòmica contemplaven l’habitatge dotacional per a gent gran. No obstant, i pel 
que s’ha comprovat, la concessió i materialització de projectes d’habitatge 
dotacional no està essent del tot efectiva.

A partir de la crisi es posa el focus en resoldre l’exclusió residencial, i atendre les 
necessitats del col·lectiu de la gent gran en la millora de les condicions 
d’accessibilitat dels propis habitatges, acompanyat d’altres mesures d’atenció 
domiciliària que faciliten que les persones grans puguin continuar vivint a la seva 
llar, que d’altra banda és la principal reclamació d’aquest col·lectiu. 

A banda cal indicar que atès que l’estructura urbana de la nostra ciutat és tal que 
l’accés al transport públic, la connexió entre barris i als equipaments és força 
adequada, i no cal, d’entrada, haver de delimitar àrees específiques que podrien 
donar lloc a la percepció d’àmbits segregats dins la ciutat.

En aquest mateix sentit, es pronuncia la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l'habitatge, que determina en els seus articles 82.5 i 86.1 que els principis que 
han d’inspirar l’adjudicació dels habitatges amb protecció han de ser la promoció 
de la diversitat, la mixtura social i la lluita contra l’exclusió social oficial. Per tant, la 
creació d’habitatge de gestió pública de forma concentrada en determinats espais 
per a determinats col·lectius pot suposar, cas d’aplicar-se sense cauteles i sense 
un estudi específic previ, una certa contradicció amb aquests objectius.

No obstant, s’han previst mesures concretes per atendre la necessitat d’accés i 
manteniment de  l’habitatge en lloguer de gent gran i per a joves, com a col·lectius 
vulnerables, entre d’altres, la mesura 1.1.7 i 1.2.1 (subvencions municipals al 
lloguer per a l’accés i evitar la pèrdua de l’habitatge).

Altra cosa és que dins les accions que s’han de desenvolupar en l’actuació 3.2.1 
(Observatori de l’Habitatge), així com en el marc de la Taula de treball transversal 
del Programa Global d’Habitatge municipal, es pugui determinar en algun moment 
la necessitat o conveniència d’incidir en algun entorn determinat a fi i efecte 
d’impulsar l’accés d’algun col·lectiu en determinades comunitats, o alguna mesura 
dirigida a potenciar la millora de les condicions de convivència i/o assistència a les 
persones grans. En tot cas, la proposta és interessant i s’estudiarà.

7a. Pel que fa a l’al·legació sobre adquisició d’habitatge per dret de tanteig i 
retracte (tretzena i catorzena), delimitació d’àrees subjectes en el municipi,

La proposta d’incorporació en el PLH d’un projecte específic de definició i 
delimitació d’àrees subjectes als drets de tanteig i retracte no es considera 
necessària atès que el tanteig i retracte es pot aplicar a tot el municipi. 

Actualment, els serveis municipals valoren cada oportunitat d’acord amb el preu 
ofertat, ubicació, característiques de l’habitatge, etc. 

La concreció d’àmbits determinats podria suposar una autolimitació innecessària 
d’aquesta capacitat d’exercir el dret en qualsevol punt del municipi, de manera que 
permeti la dispersió en diferents barris de la ciutat, com una oportunitat més que 
l’administració pugui incidir en el si de les comunitats de veïns i ajudar a emprendre 
també mesures de millora i rehabilitació, si és el cas.



Tot això, sens perjudici que, des de l’Observatori de l’Habitatge en l’anàlisi de les 
variacions de les condicions d’un determinat àmbit o sector de la ciutat, no es 
determini la conveniència de plantejar-se aquest tipus d’actuació.

8a. Sobre la cessió obligatòria i cessió d’habitatges desocupats (quinzena), 
Indicar que la cessió obligatòria d'habitatges és un instrument previst en la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit 
de l'habitatge i la pobresa energètica. Ve regulat en el seu article 7 on es preveu la 
possibilitat que l'Administració pugui declarar la cessió obligatòria d'habitatges per 
a incorporar-les al Fons d'habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas 
d'habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques i sempre que es 
compleixin una sèrie de condicions.

Segons determina l'article 7.3 de la Llei 24/2015, la declaració de cessió obligatòria 
es fa per mitjà d'un procediment contradictori, de conformitat amb el que estableix 
la legislació sobre procediment administratiu, en què s'ha d'acreditar la 
concurrència de tots els requisits necessaris, l'existència al municipi de com a 
mínim una unitat familiar en situació de risc d'exclusió residencial, i també les 
condicions en què es durà a terme la cessió. En aquest cas, la cessió de l'habitatge 
a l'Administració s'ha de dur a terme en les condicions econòmiques establertes 
per l'article 5 d'aquesta Llei.

Aquesta mesura es va portar a terme a Granollers durant el poc temps que no va 
estar suspès aquest article, incoant-se un procediment de cessió obligatòria per 
resolució d’alcaldia de 1112/2016 respecte 345 habitatges que constaven al 
Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. Van 
presentar al·legacions 6 entitats, i finalment es va acordar la cessió obligatòria 
inicialment de 19 habitatges, si bé es va haver de desistir davant la suspensió de 
l’article 7 pel Tribunal Constitucional. 

A banda, entre el 2014 i 2016 es van iniciar un total de 198 expedients per ús 
anòmal dels habitatges contra grans tenidors, dels quals 23 han acabat al 
Contenciós. Dels 198 expedients incoats, 137 s’han pogut arxivat atès que els 
habitatges finalment s’han ocupat, llogat o transmès.

Aquest precepte però, ha estat suspès durant l’elaboració i tramitació del PLH, i ha 
estat molt recentment, en data de 22 de febrer de 2019, que s’ha publicat al BOE la 
sentència del Tribunal Constitucional que determina l’aixecament de la suspensió 
d’aquest article, que adquireix novament la seva eficàcia.

En aquest sentit, el conjunt de les mesures previstes a l’actuació 3.2.1 
(Observatori de l’Habitatge), en relació a l’actuació 2.1.3 de (Detecció d’habitatges 
desocupats), i més específicament, l’actuació 2.1.1 (elaboració d’un estudi 
específic sobre l’habitatge desocupat a Granollers) van adreçades a detectar 
l’habitatge buit per desenvolupar polítiques adequades per a la seva mobilització 
en el seu conjunt, sense preveure mesures concretes. Cal entendre que queden 
inclosos tots els procediments que doti la Llei a l’Administració local per actuar 
contra el parc d’habitatge buit, com és a cessió obligatòria, o com també podria ser 
l’expropiació temporal habitatges buits per causes interès social, prevista en 
l’article 15 Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 
l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, que també recentment 
també s’ha aixecat la suspensió pel Tribunal Constitucional.

9a. Sobre la cessió obligatòria i cessió d’habitatges que no compleixen requisits 
d’habitabilitat (setzena, dissetena i divuitena), i incorporar en el PLH àrees 
declarades de conservació i rehabilitació,

De l’anàlisi de les condicions del parc d’habitatges de la ciutat, el PLH ha 
determinat que no existeixen a Granollers zones degradades que hagin de ser 



objecte d’una actuació prioritària de rehabilitació en els termes previstos en l’article 
36 de la Llei del Dret a l’Habitatge. 

No obstant, entenem que en l’actuació 3.2.1. Observatori de l’Habitatge comporta 
el seguiment de les condicions del parc residencial, que és canviant, a fi i efecte 
de determinar les mesures més adients: en primera instància de foment de la 
rehabilitació i millora de les condicions d’habitabilitat, ja sigui mitjançant ajuts 
concrets, convenis per a la rehabilitació, i si s’escau, de l’aplicació de les mesures 
previstes en la LDH que es plantegen en l’al·legació setzena. 

Pel que fa a en concret a la proposta divuitena, caldrà estudiar dins les 
convocatòries d’ajuts a la rehabilitació que atorga l’ajuntament la possibilitat que, 
en contraprestació, es destinin aquests habitatges a nodrir la borsa d’habitatges de 
lloguer que gestiona l’Oficina Local de l’Habitatge, si més no, durant un cert 
període de temps, tal i com ha fet l’Ajuntament de Barcelona pel què fa als ajuts 
públics per a l’arranjament d’habitatges.

10a. En relació a les mesures per a evitar la desocupació permanent dels 
habitatges, en aplicació de l’article 7 de la Llei 24/2015, realitzar anàlisi sobre els 
habitatges susceptibles de ser posats a disposició del fons d’habitatges de lloguer per 
incompliment amb la funció social de l’habitatge (dinovena) i incorporació en el PLH la 
declaració d’incompliment de dita funció social i la resolució de la cessió obligatòria 
d’aquests habitatges per tal d’incrementar el fons d’habitatges de lloguer per a 
polítiques socials (vintena)

Pel que fa a dites mesures, ens remetem al que s’ha exposat en el punt 8 anterior 
sobre la cessió obligatòria i cessió d’habitatges desocupats. Val a dir, que en PLH 
ja es preveu el control i seguiment del parc d’habitatges desocupats en les 
actuacions:

Actuació 2.2.1. Elaboració estudi específic sobre l’habitatge desocupat a 
Granollers

Actuació 2.1.3. Detecció d’habitatges desocupats

11a. Modificar l’actuació 1.2.1. Subvencions municipals al lloguer, per tal 
d’ampliar el perfil de les persones beneficiàries de les polítiques de suport al 
sosteniment de l’habitatge, i vincular els ajuts a criteris únicament amb la renda de la 
unitat de convivència ponderada amb el nombre d’infants i/o persones en situació de 
dependència que s’integren en la unitat de convivència, i no vincular-los únicament a 
l’edat. 

Indicar, en primer lloc, que la mesura prevista en el PLH no predetermina les 
persones beneficiàries d’aquestes subvencions, si no és en les corresponents 
bases reguladores de les subvencions que s’aproven anualment, i en les seves 
corresponents convocatòries anuals, on s’especifiquen i determinen les persones 
que en poden ser beneficiàries. 

Entrant en el contingut de les bases i les convocatòries de les subvencions 
municipals, aquestes preveuen que poden accedir a les subvencions les persones 
en les que hi concorrin dues categories de requisits: 1a) relativa a pertànyer a un 
col·lectiu vulnerable, segons resulta del propi PLH, i a proposta dels serveis 
d’habitatge i serveis socials, i la 2a) relativa a no superar un ingressos màxims 
ponderats de la unitat familiar/convivència.  

En aquest sentit, els col·lectius vulnerables que poden accedir a les subvencions 
en convocatòries anteriors són: joves menors de 35 anys,  persones majors de 65 
anys; reunir la condició de família monoparental; que la sol·licitant i titular del 
contracte sigui una dona víctima de violència masclista; acreditar que un membre 
de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%; o ser titular d’un contracte 



d’arrendament formalitzat a través del servei Borsa de Lloguer Municipal. Per tant, 
no van vinculat a l’edat si no a pertànyer a un col·lectiu vulnerable.

En segon lloc, sobre el límit màxim d’ingressos per accedir a les subvencions, es 
preveuen que els ingressos màxims són els de la unitat familiar/convivència 
ponderats en funció de la zona geogràfica on s’ubica l’habitatge  (Granollers- Zona 
A) i segons el nombre de membres de la unitat familiar/convivència, segons regula 
l’article 4.2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
S’expressen en vegades, L’IRSC que és l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic. 

Per tant les subvencions municipals no van vinculades a un criteri d’edat, si 
no a pertànyer a un col·lectiu vulnerable conjuntament a un criteri 
d’ingressos màxim ponderats segons la normativa d’habitatge.
D’altra banda, cal tenir present que les bases reguladores per a la concessió, en 
règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del 
lloguer, per Agència de l'Habitatge de Catalunya, preveuen que poden accedir a 
aquestes subvencions les persones que no superin el límit d’ingressos ponderats 
que preveuen les corresponents bases reguladores anuals, i les corresponents 
convocatòries, per tant, entenem que la proposta formulada en els termes 
exposats ja es porta a terme amb les subvencions que atorga l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

A banda del que s’ha comentat, les novetats pel que fa a l’aplicació de part de les Lleis 
24/2015 i 4/2016 que havien estat derogades; la nova legislació estatal pel que fa a les 
mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer; i autonòmica, pel que fa a les 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge ens doten de nous mecanismes per 
afrontar els reptes que planteja el PLH.

En aquest sentit, el document aprovat inicialment, amb les consideracions efectuades 
pel que fa a les al·legacions presentades, és un instrument vàlid i prou flexible per a 
adaptar-se a les necessitats i escenaris diferents que es puguin donar durant el termini 
previst, de 2018-2023. 

Per tot el que s’ha exposat, es considera que:

- la consideració de les al·legacions presentades es realitzarà en l’aplicació del Pla 
Local d’Habitatge en el sentit expressat en aquest informe; i que

- la introducció de dites propostes en l’aplicació efectiva del PLH no requereix la 
modificació del document aprovat inicialment.

En conseqüència, es proposa l’aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge 2018-
2023 de Granollers aprovat inicialment en sessió de Ple del 31 de juliol de 2018.»

Cinquè.- Per part de la tècnic d’assessorament jurídic de l’Àrea s’ha emès informe 
jurídic favorable a l’aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge 2018-2023 de 
Granollers.

Fonaments de dret:

I. I. L’article 14 de la Llei catalana 18/2007, del dret a l’habitatge, regula el Plans Locals 
d’Habitatge i els defineix com l’instrument que determina la política municipal 
d’habitatge.

Es proposa:



Primer.- Resoldre les al·legacions presentades al Pla Local d'Habitatge de Granollers 
per al període 2018-2023, d’acord amb contingut de l’informe emès per la Cap del 
servei d’urbanisme.

Segon.- Aprovar definitivament el Pla Local d'Habitatge de Granollers per al període 
2018-2023.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del 
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates(3), de C’S i del PP; i les 5 abstencions dels Grups 
Municipals d’ ERC-AG-AM, i de la CpG-CUP-PA 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12.Aprovar el conveni amb UNICEF pel reconeixement com a Ciutat Amiga de la 
Infància.
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Assumpte: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Granollers i UNICEF per la 
renovació del reconeixement de Granollers com a Ciutat Amiga de la Infància
Número Expedient: 16/2019/346

Fets:
1. El 30 de gener de 2018, el Ple de l'Ajuntament de Granollers va prendre l’acord de 
sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol la participació en la convocatòria del 
reconeixement atorgat pel programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI), assumint el 
compromís de col·laborar conjuntament amb UNICEF Comitè Espanyol per garantir 
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant al municipi .

2. El 25 d’octubre 2018, data de la Resolució de la VIII Convocatòria del 
Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància 2018-2022, la Secretaria Permanent 
del Programa Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF va renovar el “Reconeixement 
Ciutat Amiga de la Infància” a l'Ajuntament de Granollers per al període 2018-2022.

3. Aquest reconeixement es formalitza en un conveni entre l'Ajuntament de Granollers i 
UNICEF Comitè Catalunya.

4. UNICEF posa en valor la tasca de l’Ajuntament de Granollers en coordinació amb 
les entitats locals i amb els nens i nenes i els nois i les noies, per liderar el procés 
continu d'implementació de polítiques i mesures que milloren el benestar de la infància 
i adolescència en el municipi. En aquesta VIII edició 114 governs locals s'estrenen 
com a CAI i altres 80 han estat renovats.

5. Per altra banda, el 26 de juny de 2018 el Ple de l'Ajuntament de Granollers va 
aprovar per majoria absoluta el Pla Local d'Infància i Adolescència de Granollers 2018-
2024 (PLIAG).

6. A més, des de 2007, es dinamitza la Xarxa d'Infància i Adolescència de Granollers, 
un conjunt de professionals de tots els àmbits que treballen de manera coordinada per 
tal de construir una xarxa de suport als infants, els adolescents i les famílies de la 
ciutat.



7. L'any 2001, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació del Consell dels Infants, un 
òrgan formal de participació ciutadana format per nois i noies de 10 a 12 anys que 
treballen sobre aspectes de la ciutat que els afecten i van ser els qui van motivar el 
2014 que Granollers es presentés a l'obtenció del Segell de Reconeixement Ciutat 
Amiga de la Infància, i amb data de 7 de novembre de 2014, UNICEF Espanya va 
nomenar la ciutat de Granollers “Ciutat Amiga de la Infància 2014-2018”, per la 
promoció dels drets dels infants en l’àmbit local.

8. El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit 
d'aplicació de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

9.La subscripció del present conveni, de conformitat a allò establert a l'article 48.3 de 
la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, millora l'eficiència de 
la gestió pública, facilita la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribueix 
a l'exercici d'activitats d'utilitat pública.

10. Aquest conveni marc de col·laboració no implica cap despesa econòmica directa, 
més enllà de les despeses derivades de l’execució del mateix, que es concretaran en 
els corresponents expedients administratius i seran desenvolupades d’acord amb les 
bases d’execució del pressupost municipal.

Fonaments de dret:
A la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, del 20 de novembre de 1959, i la 
Convenció sobre els Drets de d'infants, adoptada per l'Assemblea General de la 
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, s'estableixen els principis fonamentals 
que han de seguir les polítiques d'infància.

La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència de Catalunya constitueix el marc de referència de l'actuació municipal 
en matèria de la participació, promoció, prevenció, atenció i protecció dels infants i 
adolescents. 

Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, relatius als convenis.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l'Ajuntament de 
Granollers i UNICEF per la renovació del reconeixement de Granollers com a Ciutat 
Amiga de la Infància, de conformitat als fets i fonaments de dret invocats, el redactat 
del qual es transcriu a continuació:

«CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I UNICEF: RENOVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT DE GRANOLLERS COM A CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA

REUNITS
D’una part, el Sr. Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers.

I d’una altra, la Sra. Anna Folch i Filella, Presidenta d’UNICEF Comitè Catalunya, amb 
DNI 39.138.449-Q, en nom i representació d’UNICEF Comité Español, amb NIF G-
84451087.

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, 
reconeixent recíprocament la capacitat legal necessària per subscriure aquest 
document,



MANIFESTEN
Que d’acord amb la documentació aportada per l'Ajuntament de Granollers i en 
compliment dels requisits previstos en la convocatòria de Reconeixement de Ciutats 
Amigues de la Infància de l'any 2018 UNICEF Comité Español ha decidit renovar el 
reconeixement a Granollers com a Ciutat Amiga de la Infància, per al període 2018-
2022, reconeixement que és acceptat i assumit per Anna Folch Filella.

Que és voluntat d'ambdues parts recollir per escrit els compromisos adquirits, per la 
qual cosa

ACORDEN
1. Que l'Ajuntament de Granollers podrà fer ús públic del Reconeixement de Ciutat Amiga 

de la Infància als efectes d'informar, sensibilitzar i dinamitzar la ciutadania, promoure la 
participació infantil, actuar a favor de la infància en tots els àmbits possibles conforme a 
les seves competències i prestigiar la seva activitat institucional. L'ús dels logotips 
institucionals d'UNICEF Comité Español i Ciutats Amigues de la Infància seguirà les 
directrius donades per  UNICEF Comité Español. 

2. Que el present conveni ratifica el reconeixement atorgat a l'Ajuntament de Granollers 
com a Ciutat Amiga de la Infància i entra en vigor el dia de la seva signatura. La 
vigència d’aquest conveni és de 4 anys, a computar des del 25 d’octubre de 2018, data 
de la Resolució de la VIII Convocatòria del Reconeixement de Ciutats Amigues de la 
Infància 2018-2022, sense perjudici de la facultat de qualsevol de les parts de 
promoure la seva finalització de forma unilateral en qualsevol moment, informant 
prèviament a l'altra dels motius d'aquesta decisió.

3. Que als dos anys de la vigència del Conveni, l'Ajuntament de Granollers es compromet 
a elaborar i presentar un informe intermedi en el qual tingui en compte les 
recomanacions que li seran lliurades per UNICEF Comité Español. Aquest informe 
haurà de lliurar-se abans de l'1 de desembre de 2020, en el format establert per 
UNICEF Comité Español.

4. Que l'Ajuntament de Granollers i UNICEF Comité Español es comprometen a mantenir 
vies d'informació, diàleg i col·laboració eficaços, als efectes de desenvolupar, millorar 
de forma contínua i innovar en les polítiques locals d'infància i adolescència.

5. Que l'Ajuntament de Granollers col·laborarà en les campanyes de sensibilització i les 
crides de suport a les situacions d'emergència que realitzi UNICEF Comité Español.

6. UNICEF Comité Español es compromet a informar l'Ajuntament de Granollers de totes 
les accions que es realitzin en el marc del Programa Ciutats Amigues de la Infància.

7. Que l'Ajuntament de Granollers promourà en el seu municipi i en tots els centres 
educatius la celebració del Dia Universal de la Infància (20-N) i donarà visibilitat a 
aquesta data a l'agenda local.

8. Que l'Ajuntament de Granollers incentivarà el registre dels centres educatius al 
programa educatiu d’UNICEF Comité Español a través de la seva pàgina web 
(www.unicef.es/educa), on tindran accés de forma gratuïta a materials, recursos, 
serveis i propostes educatives sobre els drets dels infants. 

9. Que en la seva promoció de la participació infantil, l'Ajuntament de Granollers promourà 
que nens, nenes i adolescents comptin amb espais propis per a la generació de 
propostes que seran tingudes en compte, així com la coordinació entre municipi, 
centres educatius i altres associacions per desenvolupar el concepte de Ciutadania 
Global, esforç al que UNICEF Comité Español donarà suport aportant metodologia i 
formació des del programa Ciutats Amigues de la Infància i Educació en Drets 
d’Infància.



10. Que l’Ajuntament de Granollers es compromet a realitzar tots els esforços possibles 
per promoure els programes d'acció per a i amb la infància i les famílies, amb especial 
atenció als col·lectius més vulnerables i en situació de risc d'exclusió social, per tal de 
contribuir la consecució d'un Pacte d'Estat per la Infància.

11. El Reconeixement podrà ser retirat per part de UNICEF Comité Español a un govern 
local si existeix evidència, globalment considerada, del fet que la seva política 
d'actuació en matèria d'infància entra en oberta i reiterada contradicció amb la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant o amb el present conveni.»

Segon.- Notificar el present acord a UNICEF Comitè Catalunya. 

Aprovada per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS
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13.1Moció que presenta l’agrupació sardanista de Granollers, auspiciada per la 
Junta de Portaveus, en suport a la candidatura de la sardana a la llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la Unesco.

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

Fets:

Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la 
candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat, de la Unesco.

Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un 
símbol dela identitat catalana.

Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi.

Atesa la importància del patrimoni cultural immateriala per al manteniment de la 
diversitat cultural i de la creativitat humana, així com per al deenvolupament 
sostenible.

Acorda

1.- Manifestar el seu suport a la candidatura de la sardana a la Llista Respresentativa 
del Patrimoni Cultura Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

2.- Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació 
Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa.

3.- Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.

13.2. Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP per 
declarar Granollers vila antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat.



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

Fets

Unitat contra el feixisme i el racisme ens proposa l'aprovació de la present moció.

Atès que aquest any es commemora 80 anys de l’acabament oficial de la guerra 
provocada per un cop d’estat feixista, que va tombar un sistema democràtic republicà i 
va donar inici a l’etapa de la dictadura franquista.

Atès que el franquisme va suposar a l’estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats de 
la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i 
antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels 
dissidents.

Atès que des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de 
caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la societat.

Atès que a Catalunya s'havia viscut una disminució molt important d’agressions per 
part de l’extrema dreta i feixistes des dels anys 90.

Atès l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a 
Catalunya des del 2017, i especialment al 2018, on segons dades oficials del Conseller 
d’Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018, n’hi ha hagut 178 atacs 
ideològics, la immensa majoria provinents de sectors neofeixistes i d’extrema dreta.

Atès que aquests grupuscles han augmentat la seva activitat d’atacs sense que les 
detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer disminuir aquestes 
agressions.

Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una 
ideologia d'odi a la pluralitat política i ideològica o per motius xenòfobs, lgtbifòbics, 
misògins o masclistes.

Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de 
manera democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però sempre 
partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una 
democràcia real.

El grup municipal de la Crida per Granollers-CUP proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:

1. Que Granollers es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i 
en favor de la convivència en la diversitat.

2. Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi 
els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i 
laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que 
disposem al nostre municipi.



3. Que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a 
col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètnica, 
cultural, de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del 
franquisme, el nazisme, el racisme.

4. Que l'Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda 
d'activitats que incitin la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o de 
qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, 
adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris. 

5. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que 
facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació 
contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una 
democràcia real i rebutjables per la societat.

6. Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o 
LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les 
persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys 
físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de 
personar-se com a acusació popular en aquests tipus de casos.

13.3 Moció presentada pel ciutadà Pablo José Tomé a proposta de l’entitat veïnal 
Assemblea Integradora de la Ronda Sud de Granollers amb els objectius de 
conscienciar la ciutadania de la qualitat de l’aire que respirem i impulsar 
dinàmiques individuals i col·lectives de conscienciació mediambiental aplicada.

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada amb els vots favorables 
dels Grups Municipals del PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG-AM, de C’S, de la pG-
CUP-PA i del PP; els vots en contra del grup municipal PSC-CP
 
Fets:

A causa de l’alta contaminació de l’aire de Granollers, de la qual no som conscients la 
majoria de veïns per no disposar de dades fàcilment accessibles i a fi que ens 
conscienciem per actuar en conseqüència dins de les nostres possibilitats, i a més 
demandar a les Administracions que actuïn per baixar les emissions de contaminants.

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents acords:

1. Adquirir el compromís i realitzar les actuacions necessàries per:

La instal·lació en diversos punts de la ciutat de panells informatius de la qualitat de 
l’aire, amb una llegenda que sigui intel·ligible per tots els veïns, podent-hi incloure 
recomanacions d’ús del transport públic els dies d’alta contaminació ambiental.

A mode de suggeriment:

-La instal·lació a les zones de trànsit de vianants de panells nous i específics per a 
aquesta funció.

-A zones de trànsit motoritzat per on circulen els autobusos utilitzar els panells 
informatius de les parades també en aquest sentit, de manera que els usuaris alhora 
que s’assabenten del que trigarà el seu autobús, tindran coneixement de l’estat de 
l’aire que respiren.



TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Granollers, 16/05/2019

La Secretària General

Granollers, 16/05/2019

L'Alcalde
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