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Alcalde: Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici al Ple ordinari del mes de novembre. El 
senyor Jordi Terrades està desplaçant-se des del Parlament de Catalunya cap a la Sala de Plens de 
l'Ajuntament, i esperem que no tingui cap accident i que arribi alhora.
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L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de la 
sessió ordinària de data 29  d'octubre de 2013 i no havent-hi cap s’aprova per unanimitat dels regidors 
i regidores assistents.
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La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .
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La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar les resolucions 
indicades.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

En aquest moment, s'incorporà a la sessió el regidor Jordi Terrades.

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L ''''ATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:



1.La Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers persones 
físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari relleu o 
transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i dedicació al progrés i benestar de la població i la 
ciutadania, i també a les que hagin destacat especialment en el treball per l'associacionisme ciutadà i 
les manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials.

2. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers de data 24/09/2013 va acordar iniciar el 
procediment per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat 2013 a les entitats següents: l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Granollers, l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers i la Fonda 
Europa de Granollers

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     ::::

Reglament de distincions de la ciutat de Granollers aprovat pel Ple municipal de data 30 de novembre 
de 2004, i que regula la concessió de distincions a aquelles persones físiques o jurídiques que per la 
seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics honorin la ciutat .

Article 8è. La concessió de la Medalla de la Ciutat, l'acordarà la corporació municipal, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, a proposta de l'Alcaldia i fet prèviament l'expedient en el qual hauran 
de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Atorgar la Medalla de la Ciutat de l'any 2013 a les entitats que es citen a continuació:

LLLL''''Il·lustre Col·legi dIl·lustre Col·legi dIl·lustre Col·legi dIl·lustre Col·legi d ''''Advocats de GranollersAdvocats de GranollersAdvocats de GranollersAdvocats de Granollers
Es distingeix l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers pels seus noranta anys de trajectòria, 
d’aquesta institució nascuda el 19 de juliol de 1923. Aleshores quaranta advocats hi estaven inscrits, 
avui en són prop de set-cents. Es reconeix la tasca del Col·legi, en aquestes dècades, de garantir la 
justícia gratuïta a les persones que ho requereixin i mantenir un alt grau de qualitat professional a 
Granollers i el Vallès Oriental . També es distingeix el seu servei als interessos generals de la població 
essent sensible a les situacions desfavorables, sovint en col·laboració amb d’altres administracions i 
entitats. 

Assemblea Comarcal de la Creu Roja a GranollersAssemblea Comarcal de la Creu Roja a GranollersAssemblea Comarcal de la Creu Roja a GranollersAssemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers
Es distingeix l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers pels més de cent anys de 
compromís amb les persones més vulnerables, a través d'accions de caràcter preventiu, assistencial, 
rehabilitador, emergències i de desenvolupament, des de 1905, any de creació de Creu Roja a 
Granollers.  
També es reconeix el fet que, com a organització no governamental integrada en la xarxa humanitària 
més gran del món, l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers ha estat sempre arrelada a la 
societat, a través de programes com la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, les activitats al 
Centre Penitenciari Quatre Camins, l'atenció i protecció a les víctimes de violència domèstica, els 
acolliments familiars o la teleassistència per a la gent gran. Amb aquesta activitat l'Assemblea 
Comarcal de la Creu Roja a Granollers ha demostrat la seva sensibilitat a l'hora d'alleugerir el 
patiment de les persones de totes les edats i condicions, gràcies al treball del voluntariat, socis i 
dirigents, al costat dels poders públics. 

Fonda Europa de GranollersFonda Europa de GranollersFonda Europa de GranollersFonda Europa de Granollers
Es distingeix la Fonda Europa de Granollers, per ser l'establiment de restauració més antic del país, 
data de 1771, en què set generacions d'una mateixa família, els Parellada, han mantingut l'ofici de 
fondistes, preservant els productes i els gustos propis de la cuina tradicional catalana. L'Europa ha 
estat i és, a més d'una referència gastronòmica, una institució de Granollers, un escenari d'hospitalitat, 
de celebració i de tractes econòmics, com encara es viuen cada dijous al voltant del mercat del dijous. 
També es distingeix el compromís que la Fonda Europa ha exercit en la defensa dels productes de 
proximitat i el seu paper promotor en el moviment de recuperació de les fondes a Catalunya. 



SEGONSEGONSEGONSEGON....    Notificar aquest acord a les entitats guardonades. 

 L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de cultura, senyora Alba Barnusell,

Senyora Barnusell: Moltes gràcies Alcalde, i molt bon vespre a tots i a totes els qui avui ens 
acompanyeu a la Sala de Plens, i en especial, ho ha dit l'Alcalde, als representants del Col·legi 
d'Advocats de Granollers i el seu degà, Josep Medina, i als representants també de Creu Roja, en 
aquest cas el president també de l'Assemblea Comarcal de Granollers, Xavier Guardia.
Em correspon presentar avui aquest punt en el Ple com a Regidora instructora de l'expedient i ho faré 
en nom de tots els companys regidors del Consistori . Un reconeixement de tot l'Ajuntament en Ple i en 
definitiva de tota la ciutat a tres entitats que han treballat i treballen per Granollers des de la 
corresponsabilitat i l 'estimació a la seva gent i a la ciutat.
Abans d'iniciar la lectura dels mèrits i també dels reconeixements, pel quals s'han decidit atorgar les 
medalles de la ciutat, voldria agrair la feina de tots i cadascun del tècnics municipals, del Gabinet 
d'Imatge i Comunicació, sempre imprescindibles i professionals, el Paco Monja, i també a totes les 
persones de les entitats i les que no, que ens heu ajudat a facilitar informació, imatges i fotografies 
que trobareu a la publicació ja habitual el dia del lliurament de les medalles de la ciutat d 'enguany.
El passat 24 de setembre la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers va acordar per 
unanimitat atorgar aquestes medalles de la ciutat, tal i com a llegit la senyora Secretària.
Seguidament passaré a llegir els mèrits i els reconeixements a aquestes entitats .
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, nascut a Granollers el 1923, el 19 de juliol, un dijous, dia 
de mercat, se l'hi atorga la medalla de la ciutat en reconeixement als 90 anys de trajectòria d’aquesta 
institució. Aleshores hi havia 40 advocats inscrits. Avui en són prop de 700 els col·legiats. 
El que ha impulsat l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, en aquestes dècades, és garantir la 
justícia gratuïta a les persones que ho requereixen i mantenir un alt grau de qualitat professional a 
Granollers i el Vallès Oriental. Es reconeix també la tasca d’una institució que serveix els interessos 
generals de la població i que és sensible a les situacions desfavorables, sovint en col·laboració amb 
d’altres administracions i entitats com s’ha fet palès recentment amb acords signats amb l’Ajuntament, 
per tal d’ajudar els més desfavorits en temes relacionats amb la violència de gènere o els 
desnonaments.
Alhora també es reconeix la seva sensibilitat vers tots aquells col·lectius que ho passen especialment 
malament en aquests moments de dificultats i de grans canvis socials, fet pel qual els advocats 
entenen que han d’estar molt presents i han de significar-se com a defensors dels interessos dels 
ciutadans. En paraules del seu degà actual, Josep Medina , “en els moments actuals de crisi social, 
econòmica i de valors, l’advocacia granollerina ha fet un pas endavant i ha decidit reivindicar el seu 
espai propi en la societat, tot oferint el servei públic d’assistència jurídica gratuïta amb eficàcia, amb 
diligència i escassos recursos que continuarem reivindicant per tal que no hi hagi vulneracions dels 
drets de la ciutadania”. I afegia: “ens esperen anys molt difícils però summament apassionants, perquè 
estem vivint moments de transformació social en els quals l’advocacia ha d’estar molt present i ha de 
significar-se com a defensora dels interessos dels nostres ciutadans”.
Medalla de la ciutat a l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a Granollers. En aquest cas va néixer el 
1905. I se li atorga aquesta medalla en reconeixement als més de cent anys de total compromís amb 
les persones més vulnerables, a través d'accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador, 
emergències i de desenvolupament, des de 1905, que va ser com he dit abans l'any de creació de 
Creu Roja aquí a Granollers. 
Com a organització no governamental integrada en la xarxa humanitària més gran del món, 
l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja de Granollers ha estat sempre arrelada a la societat i a la 
ciutat, destacant la gran tasca duta a terme al llarg de tots aquests anys en nombrosos esdeveniments 
socials, culturals i esportius.
A través de programes com la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, les activitats al Centre 
Penitenciari Quatre Camins, l'atenció i protecció a les víctimes de violència domèstica, els acolliments 
familiars o la teleassistència per a la gent gran, la Creu Roja ha demostrat la seva especial sensibilitat 
a l'hora d'alleugerir el patiment de persones de totes les edats i condicions, gràcies al treball de 
voluntaris, socis i dirigents, al costat de les institucions públiques també. Ara, com sempre, el seu 
lema és: “Cada cop més a prop de les persones”.
I Creu Roja l'hem trobada també en molts moments històrics, i entre ells, i com a recull, i es recollirà 
en aquesta publicació, el dia per exemple del 31 de maig, i diu: " A causa del bombardeig de 
Granollers per l’aviació feixista italiana el 31 de maig de 1938 que causà 224 morts i centenars de 



ferits, la gent de la Creu Roja participà activament en l’auxili i ajuda a les víctimes tant pels carrers, 
com a l’hospital i cementiri, desplegant durant uns quants dies tot el seu potencial humà i tècnic."
Aquest, entre d'altres moments al llarg de tots aquests anys han estat acompanyats per la Creu Roja. I 
finalitzem també, " Ara, com fa 113 anys, els de la Creu Roja segueixen essent fidels al seu lema 
d’ajuda immediata i a prop de les persones. Aquesta, en definitiva, és la seva raó de ser."
I la darrera entitat a qui aquest any, com ha llegit  la senyora Secretària, atorguem la medalla de la 
ciutat, és a la Fonda Europa de Granollers. Nascuda i datada de l'any 1771.
Es distingeix la Fonda Europa de Granollers per ser l'establiment de restauració més antic del país en 
què set generacions d'una mateixa família, els Parellada, han mantingut l'ofici de fondistes, preservant 
els productes i els gustos propis de la cuina tradicional catalana . 
L'Europa ha estat i segueix essent, a més d'una referència gastronòmica, una institució de Granollers, 
un escenari d'hospitalitat, de celebració i de tractes econòmics, com encara es pot viure cada dijous al 
voltant també del mercat centenari, mil·lenari, de la ciutat.
També es distingeix el compromís de la Fonda Europa, que ha exercit en la defensa dels productes de 
proximitat i el seu paper promotor en el moviment de recuperació de les fondes a Catalunya, on juga 
un paper fonamental.
Gastronòmicament, aquest establiment amb dos-cents quaranta-dos anys d’història, ha esdevingut i 
esdevé encara un temple on es pot gaudir de les excel·lències culinàries més exigents, sense oblidar 
la seva decidida aposta pels productes vallesans. Socialment, les seves taules es converteixen sovint 
en àgores ben actives de la realitat social, cultural i econòmica. I un exemple d'aquests el va escriure 
Josep Pla, en una de les seves vingudes, on deia: “L'hotel, la cèlebre Fonda Europa -una de les 
millors, una de les més generoses i abundants fondes del país-, era atapeïda de gent. Des de l'escala 
que davalla fins a la planta baixa, vaig contemplar, a dos quarts de nou del matí, el magnífic 
espectacle que se'm presentava davant els ulls. La gent no cabia a les taules. La majoria es trobava 
prenent el desdejuni, i no pas precisament de cafè amb llet. Esmorzaven de forquilla. (era un dijous).
Aquestes són les tres entitats que aquest any tenim el honor i el privilegi d'entregar, i d'atorgar la 
medalla de la ciutat, i deixeu-me recordar abans de finalitzar aquesta intervenció que l'acte de 
lliurament serà el proper divendres, 13 de desembre, a les vuit del vespre, al Teatre Auditori de 
Granollers, on hi sou també tots convidats. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies senyora Regidora, efectivament enguany medalles per un Col·legi 
Professional, per un col·lectiu marcat pel voluntariat, i per una empresa que és alguna cosa més que 
una empresa, un espai de referència en la nostre ciutat. Medalles com ha dit la Regidora, ben 
guanyades, prou justificades, i que tindrem l'honor de poder entregar, com també deia ella, el dia 13 
de desembre al Teatre Auditori, en tot cas, aquesta és una qüestió que es porta per unanimitat, per 
tant declarem ja aprovat aquest punt per unanimitat.  Moltes gràcies.

Seguidament es sotmet  a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ    
DE LLOCS DE TREBALLDE LLOCS DE TREBALLDE LLOCS DE TREBALLDE LLOCS DE TREBALL

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

L'Ajuntament en Ple de data 18 de desembre de 2012 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i 
relació de llocs de treball per a l 'any 2013.



D'una banda, a la plantilla aprovada hi consta una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals, 
que es troba vacant, amb les característiques següents:
- Personal funcionari 
- Escala: AE
- Subescala/classe: Tècnica/tècnica mitjana
- Plaça: Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals 
- Grup: A2

Per necessitats del Servei de Serveis municipals d'acord amb la justificació del Director de Serveis 
Municipals, Manteniment de ciutat i Mobilitat, cal transformar la plantilla amb una plaça d'enginyer 
tècnic amb les característiques següents:
- Personal laboral
- Escala: AE
- Subescala: Tècnic/tècnica mitjana
- Plaça: Enginyer/a tècnic/a
- Categoria assimilada a la del grup de classificació A 2 del personal funcionari

D'altra banda, cal crear un nou lloc de treball, amb adscripció funcional al Servei de Serveis i Via 
Pública i Mobilitat amb les característiques següents :
  
Lloc de treball: Enginyer/a tècnic/a
CD: 20
CE: 22
Grup: A2
Núm. de fitxa: per elaborar 
Nivell de català: C
Forma de provisió: CO
Classe: L

L'informe emès pel director de serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat motiva la necessitat de 
creació del lloc de treball d'enginyer/a tècnic/a (en el seu informe es parla de plaça) per atendre 
necessitats urgents i importants dins del Servei de Serveis i Via Pública i Mobilitat amb les funcions de 
Gestor/a energètic/a dels serveis municipals. 

D'acord amb aquest informe: 

1111....OBJECTE DE LA CREACIÓ DE LA PLAÇAOBJECTE DE LA CREACIÓ DE LA PLAÇAOBJECTE DE LA CREACIÓ DE LA PLAÇAOBJECTE DE LA CREACIÓ DE LA PLAÇA

L’objecte de la creació d'aquesta plaça de gestor/a energètic/a dins de serveis municipals és donar 
suport i assistència tècnica en determinats aspectes de la gestió energètica municipal que possibilitin 
la màxima eficiència en un tema cabdal des del punt de vista econòmic i de sostenibilitat . El seu retorn 
econòmic és absolutament tangible a través dels estalvis que es detectaran a la facturació de les 
diferents companyies de subministrament d'aigua, gas i electricitat.

2222....CONTINGUT DE LES TASQUES A REALITZARCONTINGUT DE LES TASQUES A REALITZARCONTINGUT DE LES TASQUES A REALITZARCONTINGUT DE LES TASQUES A REALITZAR

Actualització de la base de dades de consums i facturació dels subministramentsActualització de la base de dades de consums i facturació dels subministramentsActualització de la base de dades de consums i facturació dels subministramentsActualització de la base de dades de consums i facturació dels subministraments (electricitat, aigua 
i gas) a través del programa de gestió energètica que disposa l'Ajuntament de Granollers (Gemweb).

1.   Detecció anomalies en els consums
2. Solució incidències en les factures (lectures estimades, consums excessius, tarifes incorrectes, 
...) 
3. Comprovacions in-situ 
4. Enviament d'alarmes als serveis de l 'Ajuntament responsables dels equipaments
5. Control dels conceptes inclosos en les factures (recàrrecs, incorreccions, errors de mesura, ...)
6. Detecció de fuites
7. Contacte amb les companyies distribuïdores i comercialitzadores
8. Modificacions en els contractes.
9. Altes i baixes de pòlisses durant el període de contracte.

Millora de lMillora de lMillora de lMillora de l ''''eficiència energèticaeficiència energèticaeficiència energèticaeficiència energètica ::::



1. Estudi i proposta d'inversions en mesures d'estalvi en diversos equipaments per tal de reduir el 
consum i/o millorar l'eficiència energètica
2. Elaboració de protocols per tal de reduir el consum energètic en els equipaments municipals
3. Estudi de les instal·lacions actuals de millora de l 'eficiència energètica.

Mesures dMesures dMesures dMesures d ''''estalvi econòmicestalvi econòmicestalvi econòmicestalvi econòmic ::::

1. Revisió de les potències contractades dels subministraments elèctrics i adequació al consum real i 
proposta d'inversions en mesures d'estalvi en diversos equipaments per tal de reduir 

el consum i/o millorar l'eficiència energètica
2. Realització d'auditories en aquells subministraments de l'Ajuntament de Granollers que tenen un 
major consum de protocols per tal de reduir el consum energètic en els equipaments municipals .

Avaluació del sistema de telelectura implantat en diversos equipaments i possibilitat dAvaluació del sistema de telelectura implantat en diversos equipaments i possibilitat dAvaluació del sistema de telelectura implantat en diversos equipaments i possibilitat dAvaluació del sistema de telelectura implantat en diversos equipaments i possibilitat d ''''ampliacióampliacióampliacióampliació ....

Suport en la redacció dels informes anuals de compatibilitat energètica municipal .

Proposta de campanya informativa i sensibilitzadora per tal de reduir el consum energètic en elsProposta de campanya informativa i sensibilitzadora per tal de reduir el consum energètic en elsProposta de campanya informativa i sensibilitzadora per tal de reduir el consum energètic en elsProposta de campanya informativa i sensibilitzadora per tal de reduir el consum energètic en els    
diversos equipaments municipalsdiversos equipaments municipalsdiversos equipaments municipalsdiversos equipaments municipals ....

3333.... PERFIL DEL LLOC DE TREBALLPERFIL DEL LLOC DE TREBALLPERFIL DEL LLOC DE TREBALLPERFIL DEL LLOC DE TREBALL ....

És tracta d'un lloc de treball de clar perfil tècnic que es correspondria amb la formació de  :
• Enginyer/a tècnic/a, diplomatura o grau en enginyeria

Seria recomanable una formació complementària  tal com :

• Titulació superior o complementària directament relacionada amb la plaça a ocupar .
• Formació específica en matèria de gestió i eficiència energètica
• Formació específica en eines informàtiques de comptabilitat energètica .
• Formació específica en eines informàtiques de monitorització de consums .
• Formació específica en eines informàtiques de gestió d 'inventaris i ordres de treball.
• Formació específica en instal·lacions d 'electricitat, calefacció, climatització i ACS d'edificis.

I amb unes capacitats tals com :

• Domini de les eines informàtiques bàsiques. 
• Habilitats comunicatives.
• Capacitat de treball en equip i coordinació de tasques.
• Domini en l’aplicació d’eines de gestió i projectes .

Els canvis proposats persegueixen l’objectiu de contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació 
dels serveis públics i una major eficiència en la utilització dels recursos humans i econòmics .

Els canvis proposats són necessaris i s’han de prendre amb la major celeritat possible ja que el servei 
afectat ha d'evitar la repercussió negativa en la seva prestació vers la ciutadania. És per això que cal 
adoptar l’acord per Resolució d’Alcaldia, que permet l’execució immediata sense que els terminis 
inherents als acords plenaris puguin perjudicar els serveis públics que es gestionen. Resolució 
d’Alcaldia que haurà de ser ratificada posteriorment pel Ple de l’Ajuntament de Granollers .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb els articles 69 i 72 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic dels empleats 
públics.

L'article 52.2.j) 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.

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.

En compliment de l'article 22 i 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l'Estat

D'acord amb l'informe emès per la Cap de Servei de Recursos Humans

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Acordar la transformació de la plaça de personal funcionari que es troba vacant a la plantilla 
de personal de l'Ajuntament de Granollers:

- Personal funcionari 
- Escala: AE
- Subescala/classe: Tècnica/tècnica mitjana
- Plaça: Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals 
- Grup: A2

en una plaça de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers:

- Personal laboral
- Escala: AE
- Subescala: Tècnic/tècnica mitjana
- Plaça: Enginyer/a tècnic/a
- Categoria assimilada a la del grup de classificació A 2 del personal funcionari

SegonSegonSegonSegon....    Acordar la creació  d'un lloc de treball, amb adscripció funcional al Servei de Serveis i Via 
Pública i Mobilitat:
  
Descripció del lloc de treball : Enginyer/a tècnic/a
CD: 20
CE: 22
Grup: A2
Núm. de fitxa: per elaborar 
Nivell de català: C
Forma de provisió: CO
Classe: L
Col·lectiu/cossos: AE

TercerTercerTercerTercer ....    Publicar aquest acord als diaris oficials i al tauler d 'anuncis de la corporació.

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

  

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        12121212 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG:::: 1111



 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ACORD PRES PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ DELACORD PRES PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ DELACORD PRES PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ DELACORD PRES PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL    
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL EN RELACIÓ A UN NOU PERÍODE DPERSONAL FUNCIONARI I LABORAL EN RELACIÓ A UN NOU PERÍODE DPERSONAL FUNCIONARI I LABORAL EN RELACIÓ A UN NOU PERÍODE DPERSONAL FUNCIONARI I LABORAL EN RELACIÓ A UN NOU PERÍODE D''''ULTRA ACTIVITATULTRA ACTIVITATULTRA ACTIVITATULTRA ACTIVITAT    
DE LDE LDE LDE L''''ACORD DE CONDICIONS I EL CONVENI LABORALACORD DE CONDICIONS I EL CONVENI LABORALACORD DE CONDICIONS I EL CONVENI LABORALACORD DE CONDICIONS I EL CONVENI LABORAL ....

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Vist que en data 30 de juliol de 2013, en sessió ordinària el Ple de la Corporació va adoptar, entre 
altres, l'acord següent: 

"Reunits en data 5 de juliol de 2013, pels representants dels funcionaris els /les senyors/es:

Sr. Oscar Alarcon Dominguez del Sindicat UGT
Sr. Carles Masjuan Domingo del Sindicat ASTEM
Sra. Joana Molins Reig del Sindicat CCOO
Sr. Francisco Rafael Gutierrez Plazas del Sindicat SPPME-CAT

Els representants del personal laboral :

Sr. Ángel Calero Rosa del Sindicat UGT
Sr. Rodolfo Benza Alegria del Sindicat CCOO

Els representants de la corporació:

Sr. Francesc Rubio Sánchez
Sra. Montserrat Domènech Borrull
Sr. Juan José Masero Sánchez

Vist que la Disposició transitòria quarta del Real decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de  Mesures urgents per a la 
reforma del mercat de treball, estableix que : 

“Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto“Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto“Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto“Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto----leyleyleyley....    En los 

convenios colectivos que ya estuvieran denunciados en la fecha de entrada en vigor del presente real 

decreto-ley, el plazo de dos años al que se refiere el apartado 3 del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción 

dada al mismo por este real decreto-ley empezará a computarse a partir de su entrada en vigor .”

ACORDEN:  Mantenir la vigència de l’Acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Granollers, mentre finalitzen les negociacions de la Mesa 
negociadora i no s’aprovi un nou Acord/conveni i establir un període màxim per a la negociació que finalitzarà el 
proper dia 30 de setembre 2013 "

2222    ---- La Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb l'associació Catalana de Municipis i Comarques, es 
va adherir a l'Acord per al suport i acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultraactivitat, 
signat el passat 18 de juny per la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, els 
sindicats CCOO i UGT, i les patronals Foment del Treball Nacional i PIMEC.

Aquest Acord té per objectiu facilitar una via de solució de controvèrsies extrajudicial per les parts negociadores 
d’un conveni col·lectiu laboral, que permeti desbloquejar aquells processos de negociació en els quals les parts 
no puguin arribar per si mateixes a una solució. Però, l’Acord també té un altre objectiu, molt més important des 
del punt de vista de la seguretat jurídica i de la regulació de les condicions de treball, com és el que fins a la 
finalització dels procediments que contempla l’Acord, es mantingui la vigència del conveni col·lectiu. És a dir, 
l’accionament dels mecanismes de solució extrajudicial de controvèrsies que preveu l’Acord permet estendre o 
dilatar la vigència de les clàusules del conveni fins que aquests mecanismes imposin una solució, ja sigui 
mitjançant l’acord de mediació a què arribi l’autoritat laboral, o mitjançant l’aprovació d’un laude arbitral per part 
del Tribunal Arbitral de Catalunya.

El dia 5 de juliol, la FMC i l'ACM van signar l'adhesió a l'esmentat Acord, el qual s'annexa a aquest document.



3333    ----  L'Ajuntament de Granollers, com a ens local afectat, està interessat a adherir-se a l'Acord i als mecanismes 
de solució de controvèrsies que aquest preveu .

Es proposa al ple de la corporació

PrimerPrimerPrimerPrimer    ::::     Ratificar l'Acord signat en data 5 de juliol de 2013, per la Mesa de Negociació del personal funcionari i 
laboral, en relació al període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral pel qual es manté la 
vigència de l'Acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de 
l’ajuntament de Granollers mentre finalitzen les negociacions de la Mesa negociadora i no s’aprovi un nou 
Acord/conveni i establir un període màxim per a la negociació que finalitzarà el proper dia  30 de setembre 2013 .

SegonSegonSegonSegon    :::: Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'Acord per al suport i acompanyament als processos 
de negociació col·lectiva en ultra activitat  formalitzat en el si del Consell de Relacions Laborals el 18 de juny i 
ratificat el 25 de juny de 2013 pel conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig i els presidents de les patronals 
Foment del Treball i Pimec, i els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya; respectivament: Joaquim Gay 
de Montellà, Josep Gonález, Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez.

TercerTercerTercerTercer     ::::    Notificar aquest acord als representants sindicals i a la Secretaria d 'Ocupació i Relacions Laborals

Vist que un cop esgotat el termini fixat a l'acord de ple, no ha estat possible arribar a un consens amb 
els representants sindicals que permeti signar l'acord de condicions del personal funcionari i el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l 'ajuntament de Granollers.

Vist que la situació juridico-legal actual comporta un perjudici pels empleats públics de l 'ajuntament de 
Granollers en no poder aplicar l'acord de condicions del personal funcionari 2006-2009  ni el conveni 
col·lectiu del personal laboral  2006-2009 (i les seves respectives pròrrogues).

Tenint en compte que L'Acord de condicions del personal funcionari i el Conveni col·lectiu del personal 
laboral 2006-2009, s'ha adaptat al que disposa el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de "
Medidas para garantizar la estabilidad presupotaria y de fomento de la competitividad"per acord de la 
Junta de govern local en sessió del dia 9 d'octubre de 2012, en relació al complement de les 
prestacions per incapacitat temporal, a la jornada laboral, les vacances i els dies d'assumptes propis 
dels empleats públics de l'ajuntament de Granollers, i que per acord de Junta de Govern del dia 2 de 
gener de 2013 s'amplien els supòsits dels complements de les prestacions d'incapacitat temporal del 
personal al servei de l'Ajuntament de Granollers.

Tenint en compte que el mateix Reial Decret Llei 20/2012, en el seu article 8.1, (que té caràcter bàsic), 
modifica l'article 48 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació als 
permisos dels funcionaris i les funcionaries, s'informa que l'adaptació de l'Acord de condicions i el 
conveni laboral a la normativa vigent, pel que fa als permisos s'està negociant en el si de la Mesa 
negociadora.

Vist que la voluntat d'ambdues parts negociadores és arribar a un consens que permeti signar l 'acord 
de condicions i el conveni col·lectiu .

Vist que en data 19 de novembre de 2013, la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral ha  
signat l'acord en relació a un nou període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral  
que es transcriu a continuació:  

1111---- En data 19 de novembre de 2013, la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral va signar 
l'acord en relació al període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral que es 
transcriu a continuació : 

Reunits en data 19 de novembre de 2013, els representants del personal funcionaris els senyors i les  
senyores:

Sr. Oscar Alarcon Dominguez del Sindicat UGT
Sr. Carles Masjuan Domingo del Sindicat ASTEM
Sra. Joana Molins Reig del Sindicat CCOO
Sr. Francisco Rafael Gutierrez Plazas del Sindicat SPPME-CAT



Els representants i les representants del personal laboral :

Sr. Ángel Calero Rosa del Sindicat UGT
Sr. Miriam Piña Cavero del Sindicat CCOO

Els representants i la representant de la corporació:

Sr. Francesc Rubio Sánchez
Sra. Montserrat Domènech Borrull
Sr. Juan José Masero Sánchez

ACORDEN:

Primer. Mantenir la vigència de l’Acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Granollers, mentre finalitzen les negociacions de la 
Mesa negociadora i no s’aprovi un nou Acord/conveni i establir un nou període màxim per a la 
negociació que tindrà data d'efectes a 1 d'octubre de 2013 i  finalitzarà el proper dia 31 de gener de 
2014.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer     ::::     Mantenir la vigència de l’Acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Granollers, mentre finalitzen les negociacions de la 
Mesa negociadora i no s’aprovi un nou Acord/conveni i establir un nou període màxim per a la 
negociació que tindrà data d'efectes a 1 d'octubre de 2013 i  finalitzarà el proper dia 31 de gener de 
2014.

SegonSegonSegonSegon::::    Notificar aquest acord als representants sindicals . 

Alcalde: En aquest cas sí que hi ha paraules demanades, el senyor Casanovas, per ICV-EUiA, 
endavant

Senyor Casanovas:
Gràcies Alcalde. Bé, com sap, nosaltres votarem favorablement en aquest punt, però sí que volíem fer 
algun comentari. Bàsicament, igual que vam fer a la Comissió Informativa, on vam expressar que 
entenem que el mes de juliol també va passar per sessió plenària aquest mateix acord amb un plaç 
que era el 30 de setembre, nosaltres en aquell Ple també havíem presentat una Moció per no aplicar 
la ultra activitat, dins aquell Ple nosaltres vam retirar la Moció perquè anava també l'acord de no 
aplicar la ultra activitat en els treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament. Ara ens el trobem, una 
altra vegada.
El mes passat, en precs i preguntes a la regidora Aroa Ortego, li vaig fer preguntes sobre el tema, de 
com estava la situació, ens trobem en el Ple de novembre, que tornem a passar un altre punt amb les 
mateixes condicions, l'únic que els terminis són fins el 31 de desembre i nosaltres el que vam 
expressar a la Comissió Informativa i així ho entenem, que hi ha majoria a la Sala de Plens, sobretot 
de Grups d'esquerres, que hem mostrat el nostre desacord amb la Reforma Laboral, amb la ultra 
activitat.
Estic segur que l'Equip de Govern, i la part social, estan treballant per arribar a un acord del Conveni, 
però nosaltres el que reclamàvem era de posar-hi data de caducitat. Ja hem acordat que no entrarem 
en el tema d'acollir-nos al acord de no aplicació de la ultra activitat, perquè ens dóna la sensació de 
que arribarem el 31 de desembre i a lo millor no tenim signat l'acord de condicions. I ens trobarem en 
el mes de gener, una altra vegada amb el mateix punt, per tercera vegada. Espero que no sigui així.
Vam expressar aquesta situació, aquesta demanda que no se li posés data de caducitat, no va ser 
acceptada i només era expressar aquesta situació, i esperem que al gener no ens tornem a trobar per 
tercera vegada el mateix punt. Gràcies. 



Alcalde: Moltes gràcies, algun altre Grup vol intervenir? No? en tot cas si la Regidora vol fer els 
comentaris pertinents a l'argumentació del senyor Casasnovas, endavant 

Senyora Aroa: Sí, gràcies Alcalde. Bé també com diu el senyor Casasnovas, va fer aquest comentari a 
la Informativa, en tot cas li contesto el mateix que li vam contestar allà. Les dues parts en aquesta 
negociació, el Comitè d'Empresa, com la pròpia, el propi Ajuntament, la voluntat que tenim és la 
d'arribar a un acord, i per tant hem considerat pertinent posar una data, evidentment per no estar “in 
eternum” i perquè les negociacions estan molt avançades.
Com els hi vaig dir hi ha alguns punts de discrepància que estem avançant, i estic absolutament 
convençuda i la meva voluntat també és que no haguem d'aportar una tercera modificació que en el 
Ple de desembre podrem portar aquest acord. Gràcies.

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER UNANIMITAT

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESPESA INICIAL DELSAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESPESA INICIAL DELSAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESPESA INICIAL DELSAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESPESA INICIAL DELS    
TREBALLS CONTEMPLATS EN LA PRÒRROGA DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAMTREBALLS CONTEMPLATS EN LA PRÒRROGA DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAMTREBALLS CONTEMPLATS EN LA PRÒRROGA DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAMTREBALLS CONTEMPLATS EN LA PRÒRROGA DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM    
REALITZATS PER DRENATGES URBANS DE BESÒSREALITZATS PER DRENATGES URBANS DE BESÒSREALITZATS PER DRENATGES URBANS DE BESÒSREALITZATS PER DRENATGES URBANS DE BESÒS,,,,    SL ENTRE ELS MESOS DE MAIG ISL ENTRE ELS MESOS DE MAIG ISL ENTRE ELS MESOS DE MAIG ISL ENTRE ELS MESOS DE MAIG I    
SETEMBRESETEMBRESETEMBRESETEMBRE,,,,    DE LDE LDE LDE L''''ANYANYANYANY    2013201320132013

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Per acord de Ple de data 30 d'abril de 2013 es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Defensa del riu Besòs, per a la gestió del servei de 
clavegueram  que realitza la societat d'economia mixta Drenatges Urbans del Besòs SL, creada pel 
Consorci per a la gestió dels serveis de clavegueram en l'àmbit dels municipis consorciats, fins al 30 
de setembre de 2013.

En el mateix acord s'aprovava el Pla de manteniment de la xarxa de clavegueram per al període d'1 de 
maig a 30 de setembre de 2013, amb un seguit d'operacions previstes  i amidaments d'aquestes per 
un import total de 68.522,89 €.

Al finalitzar la pròrroga es comprova que els amidaments previstos per algunes de les operacions no 
s'han executat  en la seva totalitat, donant lloc a un cost total certificat de 60.612,49 €:

CONCEPTECONCEPTECONCEPTECONCEPTE AmidamentAmidamentAmidamentAmidament
s previstoss previstoss previstoss previstos

AmidamentsAmidamentsAmidamentsAmidaments     
certificatscertificatscertificatscertificats

PREU unitariPREU unitariPREU unitariPREU unitari COST PREVISTCOST PREVISTCOST PREVISTCOST PREVIST COSTCOSTCOSTCOST        
CERTIFICATCERTIFICATCERTIFICATCERTIFICAT

1111 Neteja embornals 1.781 uts 1111....248248248248    utsutsutsuts 4,25 €/ut 7.552,50 € 5.291,52 €
2222 Neteja interceptors 1.078 m 964964964964    mmmm 6,95 €/m 7.494,42 € 6.699,80 €
3333 Treballs de Xarxa 45.833 m 44444444....984984984984    mmmm 0,25 €/m 11.458,33 € 11.246,00 €
4444 Actuacions 

emergència
188 hores 146146146146    hhhh 50,78 €/h 9.521,25 € 7.413,88 €



5555 Neteja canals de 
reg

1 ut 0000    utututut 494,28 € 494,28 € 0,00 €

6666 Instrumentació 
xarxa

1 ut 1111    utututut 1.570,83 € 1.570,83 € 1.570,83 €

7777 Gestió informació. 
GIS

1 ut 1111    utututut 2.794,03 € 2.794,03 € 2.794,03 €

8888 Manteniment 
bombeig C. Rei

1 ut 1111    utututut 2.464,89 € 2.464,89 € 2.464,89 €

9999 Manteniment 
dipòsit anti-DSU 
Lledoner

1 ut 1111    utututut 5.425,66 € 5.425,66 € 5.425,66 €

10101010 Manteniment 
drenatges Palou

0 ut 0000    utututut 4.551,42 € 0,00 € 0,00 €

11111111 Gestions 
encarregat/peticion
s

21 hores 8888,,,,5555    hhhh 26,74 €/h 557,08 € 227,29 €

12121212 Repercussió insp. 
sistemàtica

1 ut 1111    utututut 4.368,05€ 4.368,05 € 4.368,05 €

TOTAL excTOTAL excTOTAL excTOTAL exc ....    materialmaterialmaterialmaterial 53535353....701701701701,,,,33333333    €€€€ 47474747....501501501501,,,,95959595    €€€€
16% dg i bi 8.595,21 € 7.600,31 €
Total 62626262....293293293293,,,,54545454    €€€€ 55555555....102102102102,,,,26262626    €€€€
10% IVA 6.229,35 € 5.510,23 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL    68686868....522522522522,,,,89898989    €€€€ 60606060....612612612612,,,,49494949    €€€€

Fonaments de dret

Article 6 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), relatiu a convenis de 
col·laboració.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Aprovar la modificació de la despesa inicial dels treballs contemplats en la pròrroga del 
servei municipal de clavegueram realitzats per Drenatges Urbans de Besòs, SL entre els mesos de 
maig i setembre, de l'any 2013,, d'acord amb les actuacions i amidaments següents:

CONCEPTECONCEPTECONCEPTECONCEPTE AmidamentAmidamentAmidamentAmidament
s previstoss previstoss previstoss previstos

AmidamentsAmidamentsAmidamentsAmidaments     
certificatscertificatscertificatscertificats

PREU unitariPREU unitariPREU unitariPREU unitari COST PREVISTCOST PREVISTCOST PREVISTCOST PREVIST COSTCOSTCOSTCOST        
CERTIFICATCERTIFICATCERTIFICATCERTIFICAT

1111 Neteja embornals 1.781 uts 1111....248248248248    utsutsutsuts 4,25 €/ut 7.552,50 € 5.291,52 €
2222 Neteja interceptors 1.078 m 964964964964    mmmm 6,95 €/m 7.494,42 € 6.699,80 €
3333 Treballs de Xarxa 45.833 m 44444444....984984984984    mmmm 0,25 €/m 11.458,33 € 11.246,00 €
4444 Actuacions 

emergència
188 hores 146146146146    hhhh 50,78 €/h 9.521,25 € 7.413,88 €

5555 Neteja canals de 
reg

1 ut 0000    utututut 494,28 € 494,28 € 0,00 €

6666 Instrumentació 
xarxa

1 ut 1111    utututut 1.570,83 € 1.570,83 € 1.570,83 €

7777 Gestió informació. 
GIS

1 ut 1111    utututut 2.794,03 € 2.794,03 € 2.794,03 €

8888 Manteniment 
bombeig C. Rei

1 ut 1111    utututut 2.464,89 € 2.464,89 € 2.464,89 €

9999 Manteniment 
dipòsit anti-DSU 
Lledoner

1 ut 1111    utututut 5.425,66 € 5.425,66 € 5.425,66 €

10101010 Manteniment 
drenatges Palou

0 ut 0000    utututut 4.551,42 € 0,00 € 0,00 €

11111111 Gestions 
encarregat/peticion

21 hores 8888,,,,5555    hhhh 26,74 €/h 557,08 € 227,29 €



s
12121212 Repercussió insp. 

sistemàtica
1 ut 1111    utututut 4.368,05€ 4.368,05 € 4.368,05 €

TOTAL excTOTAL excTOTAL excTOTAL exc ....    materialmaterialmaterialmaterial 53535353....701701701701,,,,33333333    €€€€ 47474747....501501501501,,,,95959595    €€€€
16% dg i bi 8.595,21 € 7.600,31 €
Total 62626262....293293293293,,,,54545454    €€€€ 55555555....102102102102,,,,26262626    €€€€
10% IVA 6.229,35 € 5.510,23 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL    68686868....522522522522,,,,89898989    €€€€ 60606060....612612612612,,,,49494949    €€€€

SegonSegonSegonSegon....- Anul·lar el sobrant de la disposició de la despesa de les actuacions programades en la 
pròrroga del conveni esmentat per import de 7.910,41 euros amb aplicació al codi pressupostari  
H311.16120.21000 operació comptable AD201300024448.

TercerTercerTercerTercer ....-  Notificar aquest acord a Drenatges Urbans del Besòs i al Servei de Comptabilitat
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent -hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        21212121 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG::::
1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::            4444 PPPPPPPP:::: 4444

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT DE LA SOCIETATAPROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT DE LA SOCIETATAPROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT DE LA SOCIETATAPROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT DE LA SOCIETAT    
PÚBLICA MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSPÚBLICA MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSPÚBLICA MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSPÚBLICA MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS,,,,    SASASASA,,,,    EN EL QUE ES PREVEUEN LESEN EL QUE ES PREVEUEN LESEN EL QUE ES PREVEUEN LESEN EL QUE ES PREVEUEN LES    
MESURES PER CORREGIR ELS DESEQUILIBRIS FINANCERSMESURES PER CORREGIR ELS DESEQUILIBRIS FINANCERSMESURES PER CORREGIR ELS DESEQUILIBRIS FINANCERSMESURES PER CORREGIR ELS DESEQUILIBRIS FINANCERS,,,,    AMB MOTIU DEL NOAMB MOTIU DEL NOAMB MOTIU DEL NOAMB MOTIU DEL NO    
COMPLIMENT DE LCOMPLIMENT DE LCOMPLIMENT DE LCOMPLIMENT DE L''''OBJECTIU DOBJECTIU DOBJECTIU DOBJECTIU D''''ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA RESPECTE ELS COMPTESESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA RESPECTE ELS COMPTESESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA RESPECTE ELS COMPTESESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA RESPECTE ELS COMPTES    
ANUALS DEANUALS DEANUALS DEANUALS DE    2012201220122012

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    L'Ajuntament de Granollers és l'accionista únic de la societat pública municipal Granollers 
Promocions, SA amb CIF A59145250, en tant que, segons consta a l'article primer dels seus estatuts  
"La societat anònima GRANOLLERS PROMOCIONS, SA es constitueix per l’Ajuntament de 
Granollers, societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa del 
servei de promoció de les activitats econòmiques i socials i a la gestió del patrimoni municipal del sòl", 
i en tant que  que l’Ajuntament de Granollers és propietari exclusiu de la totalitat del capital social . 

SegonSegonSegonSegon. En data 4 d'abril de 2013, el Consell d'Administració de la societat Granollers Promocions, SA  
va acordar formular els comptes anuals corresponents a l'exercici 2012, i sotmetre-ho a aprovació de 
la Junta general, en compliment del que estableix l'article 13n) dels seus estatuts.

TercerTercerTercerTercer .... La intervenció municipal va emetre informe de data 17 de maig de 2013, sobre el compliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera respecte els comptes anuals  
formulats per la societat municipal Granollers Promocions, SA de l'exercici 2012. S'informa  que no es 
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els comptes anuals de  2012 de la societat Granollers 
Promocions, SA al presentar una posició de desequilibri financer d’acord amb el que s’estableix a 



l’article 3.3 de la LOEPSF i que, segons estableix l'article 24 del RD 1463/2007, s'haurà d'elaborar el 
Pla de sanejament per corregir el desequilibri financer, entenent com a tal que l'entitat elimini pèrdues 
o aporti beneficis en el termini de tres anys, que s'haurà de presentar a l'aprovació del Ple de 
l'Ajuntament de Granollers. Finalment indica que, un cop aprovat pel Ple, s'haurà de sotmetre als 
mateixos requisits d'aprovació i seguiment que s'estableixen per als plans econòmic financers de la 
corporació.

QuartQuartQuartQuart. El Consell d'Administració de Granollers Promocions, SA, en sessió de data 11 de juny de 
2013, va acordar sotmetre a aprovació de la Junta General de la societat els  acords relatius a la 
dissolució de la societat Granollers Promocions, SA i obertura del període de liquidació, així com el 
nomenament dels liquidadors de la societat.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    No es va elaborar el Pla    de Sanejament identificat a l'antecedent tercer atès que la  dissolució 
de la societat i obertura del període de liquidació suposava finalitzar el conjunt d'operacions pendents 
de la societat i, un cop finalitzades, suposarien la seva extinció definitiva, i per tant, també 
desapareixia l'obligació que l'entitat eliminés pèrdues o aportés beneficis en el termini de tres anys .

SisèSisèSisèSisè.... En data 25 de juny de 2013 es va celebrar la Junta General d’accionistes de la societat pública 
municipal Granollers Promocions, SA on es va acordar, segons constava al seu punt primer de l’ordre 
del dia, l’aprovació dels comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici 2012, segons 
determina l'article 8b dels seus estatuts.

SetèSetèSetèSetè.... En la mateixa sessió de la Junta General identificada a l'antecedent anterior, formaven part com 
a punts segon i tercer de l’orde del dia els acords proposats pel Consell d'Administració relatius a la 
dissolució de la societat Granollers Promocions, SA i obertura del període de liquidació, així com el 
nomenament dels liquidadors de la societat. En la mateixa sessió,  el president va retirar els punts 
segons i tercer de l’ordre del dia, i no es van prendre els acords relatius a la dissolució de la societat, 
el que suposa la continuació de la mateixa.

VuitèVuitèVuitèVuitè. En sessió del Ple de l’Ajuntament de Granollers, de 25 de juny de 2013, es va donar compte 
dels informes de la intervenció general sobre el compliment dels objectius d 'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera dels comptes anuals 2012 formulats per la societat municipal Granollers 
Promocions, SA, que va ser remès a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya, en data 12 de juliol de 2013.

NovèNovèNovèNovè. Vista  la continuació de l'activitat de la societat,  i segons resulta de l'informe de la intervenció 
municipal identificat a l'antecedent tercer, procedeix tramitar l’aprovació del Pla de Sanejament de la 
societat pública municipal Granollers Promocions, SA,  en el que es preveuen les mesures per 
corregir els desequilibris financers respecte els comptes anuals de 2012, entenent per tal que l'entitat 
elimini pèrdues o aporti beneficis.

DesèDesèDesèDesè. Vist el pla de sanejament de Granollers Promocions  de data 11 de novembre de 2013, 
determinat pel gerent de la societat, i que s'incorpora a aquesta acord mitjançant a annex.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

IIII....    A efectes del control de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
dels comptes anuals 2012 de la societat Granollers Promocions SA, i al no constar classificada 
institucionalment en l’Inventari del Sector Públic Local,  en el moment de formular i aprovar els citats 
comptes anuals, es va aplicar l’àmbit definit en l’article 2.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i 4.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 
de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en tant que inclou les societats 
mercantils depenent de les entitats locals.

IIIIIIII....    Segons l’article  24.1, paràgraf primer, del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, sobre 
l'incompliment de l'equilibri financer per les entitats compreses en l'article 4.2 estableix que, 
s'entendrà que estan en situació de desequilibri financer quan, d'acord amb els criteris del pla de 
comptabilitat que els hi resulti aplicable, incorrin en pèrdues que el seu sanejament requereixi de 
dotació de recursos no previstos en l'escenari d'estabilitat de l'entitat depenent a la que correspon 
aportar-los.



IIIIIIIIIIII....    Segons l'article 24.1 paràgraf segon de la norma anterior estableix que, la situació de desequilibri 
es deduirà tant dels estats de previsió de despeses i ingressos, així com dels comptes anuals, i 
comportarà l'elaboració d'un pla de sanejament per a corregir el desequilibri, entenent per tal que 
l'entitat elimini pèrdues o aporti beneficis en el termini de tres anys .

IVIVIVIV....    Correspon al gerent de la societat Granollers Promocions, SA les competències relatives a 
determinar els Plans generals d’actuació financers, materials i humans, conjuntament amb el 
President, així com els medis a utilitzar per aconseguir els objectius socials, segons resulta de l’article 
14.3.b) dels estatuts socials.

VVVV.... Segons l’article  24.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, és competència del Ple de 
l’Ajuntament l’aprovació del Pla de Sanejament, on l’aprovació i seguiment serà igual als establerts 
per als plans econòmics i financers de l 'entitat local.

VIVIVIVI.... Segons resulta de l'Ordre ECF/138/2007 de 27 d'abril, sobre procediment en matèria de tutela 
financera dels ens locals, caldrà remetre a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor de la Generalitat de Catalunya la documentació en el format i contingut que determina aquesta 
norma respecte l'aprovació del Pla de Sanejament .

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar el Pla de Sanejament de la societat pública municipal Granollers Promocions, SA, 
determinat pel Gerent de la societat, en data 11 de novembre de 2013.

SegonSegonSegonSegon....    Remetre mitjançant la plataforma Eacat les dades corresponents al Pla de Sanejament de 
Granollers Promocions, SA a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya.

TercerTercerTercerTercer .... Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera , Assegurances i Tresor, a 
la Intervenció municipal  i a Granollers Promocions , SA 

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat d'Urbanisme i d'Habitatge, senyor Jordi Terrades,

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. A banda del Consell d'Administració, tots els Grups Municipals 
tenen constància d'aquest Pla de Sanejament que avui sotmetem a la consideració del Ple de la 
Corporació, i que tindrà una continuació amb acords pressupostaris en el proper Ple quan s'aprovi el 
Pressupost de l'any 2014 de l'Ajuntament de Granollers, però malgrat que tots els Grups Municipals 
tenen informació precisa i detallada d'aquest Pla, sí que voldria fer alguns comentaris en aquesta 
intervenció de presentació del mateix.
Només per dir-los que Granollers Promocions, fins l'any 2010, s'havia finançat majoritàriament per 
ingressos de mercat, degut, i per tant sense recursos pressupostaris del propi Ajuntament, degut a la 
crisi econòmica i financera en que ens trobem, la societat ha vist com els ingressos originats per la 
seva activitat principal, que els hi vull recordar que en els darrers anys era o ha estat la promoció 
d'habitatge de protecció oficial. Aquesta activitat ha disminuït dramàticament, de fet la venda de 
promocions està totalment aturada, tan l'any 2012 com el l'any 2013 la venda d'immobles ha estat 
nul·la.
També una de les activitats que es va encarregar a Granollers Promocions, va ser, primer estudiar i 
elaborar un Pla d'aparcaments de la ciutat, i la construcció dins aquest Pla d'aparcaments de la ciutat, 
d'un aparcament públic al bell mig de la ciutat, el pàrquing de Can Comas. Ha estat una de les 
inversions més importants suportades per aquesta societat, per aquesta empresa pública de 
l'Ajuntament. Això ha implicat, que a ningú se li escapi, una important carrega financera i una tensió 
important de la tresoreria degut a que l'altra activitat, que era la promoció d'habitatge de protecció 
pública, havia minvat, aquesta. De fet el deute del pàrquing de Can Comas, hores d'ara, puja a 7,4 
milions d'euros, malgrat que l'explotació i la gestió en aquest moments s'està generant al pàrquing de 
Can Comes, ja genera un moviment de caixa positiu, encara és insuficient per fer front a la càrrega 



financera d'aquesta inversió pública.
També en els darrers anys, bé, en els darrers anys no, sempre en l'auditoria anual que la societat fa, 
no en aquests moments, històricament s'han fet auditories sobre la gestió de Granollers Promocions, 
s'havien fet també taxacions dels immobles i de les existències de la societat. A l'any 2011, i 2012, 
aquesta taxació dels immobles i de les existències de la societat, també ha provocat un deteriorament 
important dels valors dels mateixos que afecta els resultats d 'explotació.
Per resumir, caiguda d'ingressos per fitxar la magnitud de la que estem parlant l'any 2010, els 
ingressos de la societat, Granollers Promocions, eren de quasi 7 milions d'euros, de 6,99, 999 per ser 
exactes, a l'any 2012, aquest ingressos van estar de 1,7, ja notem la diferència i la caiguda que hi ha 
hagut, al comparar les magnituds, i la previsió de tancament el 2013 la podem situar al voltant del 1,56 
milions. El deteriorament d'actius en els darrers dos exercicis ha estat del 3,7 milions d'euros, 
3.700.000 d'euros. I la càrrega financera que s'ha hagut de suportar per la construcció els darrers tres 
anys del pàrquing de Can Comes, ha estat de 1,8 milions d'euros.
Aquesta caiguda d'ingressos també és deu, entre altres coses perquè hi havia projectes executius per 
tal d'activar habitatge de promoció pública, sobretot en el sector del Lledoner, que són els solars que 
en aquests moments tenen una qualificació per tirar, una qualificació urbanística per tirar endavant, 
però per prudència i vist com estaven evolucionant el mercat es van aturar les promocions que ja hi 
havia programades al Lledoner.
I alguns dels actius en forma d'immobles d'habitatge que encara estaven a disposició de Granollers 
Promocions, que aquí també explica de que les vendes a l'any 2012 i 2013 hagin estat nul·les, es va 
decidir, que degut també a problemes que moltes famílies de la ciutat patien. I en tot cas, és una xifra 
molt petita, el parc que disposava en aquells moments l'Ajuntament, aquests 11 habitatges que no 
s'havia concretat la seva venda, es va decidir posar-los en lloguer social.
Per tant degut a aquestes circumstàncies, i tenint en compte aquesta disminució d'ingressos, el que sí 
que plantegem és un Pla de Sanejament, amb l'objectiu d'eliminar pèrdues. En quin sentit? Crec que 
hi ha quatre grans eixos, sobre els que bascula aquest Pla de sanejament.
A partir de l'1 de gener de 2014, el que proposem és que l'Ajuntament, com a tal, es subrogui en el 
pagament dels 3 préstecs que estan subscrits amb Caixabanc per la construcció, que es van 
subscriure amb Caixabanc per la construcció del pàrquing de Can Comas, que torno a repetir, queda 
per amortitzar, o quedarà per amortitzar, a principis d'any. 7.290.000 euros, que no afecta a la càrrega 
financera de l'Ajuntament perquè eren uns préstecs que ja estaven avalats per la pròpia Corporació 
Municipal, atès que la societat és 100% pública.
També una proposta de reducció del personal de la societat. I alguns efectes que seran neutres 
perquè és un traspassament de personal que estava adscrit a Granollers Promocions, en virtut de 
diversos encàrrecs que feia l'Ajuntament a la societat, però que formaven part del Pressupost 
municipal, i que hi havia una transferència directa, que per tenir clar les funcions de la societat, i 
d'algun d'aquest personal que estava fent funcions indirectes, tornarà a les àrees que estan adscrits o 
a les que estan desenvolupant la seva missió, bàsicament Urbanisme i Serveis, la Regidoria de 
Serveis.
I una petita reducció del personal de la societat que afectarà a una persona que no s'ha volgut 
incorporar a l'Ajuntament i que s'ha arribat, o s'arribarà a un acord amb ella.
Una contenció de les despeses de serveis generals que estan analitzades una per una.
I també, a la part d'ingressos, un augment dels ingressos d'explotació bàsicament del pàrquing 
municipal i de la rotació en superfície, que creiem que és un objectiu assolible, analitzant com ha anat 
evolucionant la pròpia explotació del pàrquing de Can Comes.
Per tant, la voluntat de l'Ajuntament no és tancar Granollers Promocions, sinó que és 
redimensionar-la, adequar-la a les feines que esta fent, que és bàsicament, acompanyament a 
aquelles, gestió del parc d'habitatge públic que està en règim de lloguer, tant el de l'Ajuntament com el 
de la Generalitat de Catalunya, i també fer front a la gestió que en termes de mobilitat s'està prestant 
des de Granollers Promocions.
Una contenció d'aquestes, de les despeses torno a repetir de caràcter general, que en el Pla de 
sanejament que s'ha fet, conjuntament amb el gerent de la societat, sota la supervisió de la 
Intervenció de l'Ajuntament, i amb els assessors econòmics i fiscals de la pròpia societat i del propi 
Ajuntament, creiem que l'exercici del 2014 el podrem tancar sense pèrdues a l'exercici. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha torn d'intervencions. No? Sí? Directament Convergència i 
Unió? Els altres hi renuncien? Endavant senyor Noguera, 



Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde, avui efectivament el senyor Terrades ens porta a terme el 
Pla de sanejament de la societat municipal de Granollers Promocions SA, en faré comentaris més 
endavant.
Però abans crec necessari comentar una certa retrospectiva del que ha succeït amb aquesta societat. 
En la darrera Junta d'aprovació dels Comptes Anuals del 2012, el mes de juliol d'enguany.
Enguany, en l'ordre del dia d'aquella Junta es proposava a més la dissolució de caràcter mercantil de 
la companyia, i el nomenament dels liquidadors pertinents. Això el mes de juliol d'aquest any 2013, es 
proposava en definitiva la dissolució amb liquidació de la societat. Vostès saben que fa anys que ja 
dèiem, el nostre Grup, que s'havia d'adoptar la mesura de portar la dissolució de la companyia, perquè 
sense l'auxili financer del propi Ajuntament de Granollers no podia fer front als seus compromisos 
financers, i per tant era inviable la seva continuïtat. No és que ho digui jo, no ho diem nosaltres, ho 
deien els propis auditors en la seva opinió un cop verificats els estats financers de la companyia. 
Vostès van continuar fent inversions quan la crisi ja era manifesta, comprometen la pròpia viabilitat de 
noves línies de negoci com la de Can Comes, com ara es posa de manifest en aquestes inversions 
que van ser al voltant de uns deu milions d'euros aproximadament. El passat mes de juliol, després de 
que el nostre Grup posés de manifest una sèrie de consideracions de caràcter econòmic rellevants i 
que suposaven uns costos molt elevats, i referits especialment a l 'import de l'IVA, que representava un 
cost per l'Ajuntament de Granollers i en definitiva pels ciutadans, molt gran. I per tant van decidir, en 
aquella Junta, in extremis, treure de l'ordre del dia la dissolució de Granollers Promocions, “crec que 
podem dir que hem fet estalviar al voltant de dos milions d'euros les arques municipals”, ho han dit 
vostès. 
Els resultats dels darrers tres exercicis, com vostè feia esment com estava la companyia, dels darrers 
tres exercicis, pèrdues vuit milions d'euros, un endeutament de 12,600.000 euros, despesa financera 
dels darrers tres anys, 1,8 milions d'euros. Ho diu el propi Informe que ajusta després el Pla de 
sanejament. Resultat d'aquesta inviabilitat financera i manca de solvència, l'Informe de l'Interventor 
d'aquest Ajuntament, determina que en base a la Llei 2/2012 d'Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, i en relació al Reial decret que comentava la senyora Secretària, s'ha de cercar un Pla de 
sanejament per corregir el desequilibri financer de la companyia .
Doncs bé, un cop descartada la dissolució, avui es porta al Ple aquest Pla de sanejament que un cop 
analitzat posa de manifest que més que un Pla de sanejament és una Pla de repartiment de costos, 
entre la societat municipal i el propi Ajuntament. I que probablement és el Pla de sanejament que vista 
la gestió i les inversions portades a terme per vostès, no dóna cap altre solució d'aquesta continuïtat 
diferida i que té com objectiu una liquidació en el temps, en el temps futur. 
El que sí cal posar de manifest és que no hi ha estalvi real de costos per les arques municipals. S'ha 
de dir ben alt i ben clar, insisteixo, que hi ha una translació, un traspàs de costos de la societat 
municipal a l'Ajuntament de Granollers, el més importants de la companyia en definitiva, que són les 
despeses financeres i les despeses de personal, que en la seva gran majoria continuaran a 
l'Ajuntament. Per tant, parlar de sanejament o com vostès dirien si estiguessin a l'oposició Pla de 
retallades, no ho és com a tal sinó que és un pla de repartiment de costos que busca, això sí, pèrdues 
zero per l'any 2014, i els números surten així, pèrdua zero, o benefici zero, si els hi agrada més. Però 
els costos financers dels préstecs dels quals se n'ha de subrogar l'Ajuntament s’hi haurà de fer front, 
sí o sí, en aquest Pla de sanejament. Perquè sinó no tindríem aquest estalvi de cost financer, encara 
que avui per avui tal subrogació no s'ha portat a terme i ens agradaria saber en quin punt es troba.
És a dir, no hi ha realment estalvi real pels ciutadans de Granollers. A més, escoltin, es pot entendre 
que s'hagi de portar al Ple d'aquesta Corporació aquest Pla de sanejament, ho mana doncs la Llei, i 
així a resultes de l'informe d'Intervenció, la Llei ho determini i és del tot necessari, però no s'entén 
gens que aprovem aquesta reducció de costos financers per la companyia municipal, que es porti avui 
a la Corporació aquest Pla de sanejament i no es contempli la subrogació necessària dels préstecs de 
les inversions efectuades a Can Comes, que és intrínsec a aquest propi Pla de sanejament per 
donar-li el compliment degut perquè sinó no és del tot creïble. 
Vostès per no haver près les decisions quan tocava i haver continuat fent inversions en aquesta 
companyia, ara s'han vist impossibilitats de tirar endavant la necessària dissolució mercantil de la 
companyia, i ara el que fan és una dissolució parcial econòmica de la companyia en criteris de 
liquidació. La companyia es queda els actius, i part dels passius, com endeutament, passen a 
l'Ajuntament, aquests 7,400.000 euros, préstecs de Caixabanc de l'inversió de Can Comes.
Fixem-nos-hi, han passat de portar fons a la societat municipal per import de quatre milions d'euros, la 
darrera ampliació de capital aprovada, dels quals s'han aportat només el 50%, dos milions d'euros. 
Queda un mes per aportar els dos milions d'euros, ens agradaria saber en aquest mes quan 
s'aportaran. A continuació proposen la dissolució, sense haver aprofundit en els costos que 



comportaven que no hi haguessin sigut sinó s'haguessin afrontat determinades inversions com la de 
Can Comes. Que si s'havia de fer, des d'un punt de vista estratègic, que es pot arribar a entendre, es 
podia haver canalitzat a través d'una altra societat municipal, a la millor.
I efectivament retiren la dissolució mercantil al darrer minut, i ara en virtut d'aquest Pla de sanejament 
passen part de l'endeutament de la societat a l'Ajuntament perquè se'n faci càrrec deixant-hi els actius 
immobiliaris a la companyia.
Estem parlant d'una entitat pública, és evident, però pensin un moment en què passaria amb una 
entitat privada que es quedés els actius i que l'endeutament se'l quedés l'entitat financera. En aquest 
cas és el ens públic, l'Ajuntament, oi que no pot ser? Bé, aquí en tot cas és la particularitat dels ens 
públics, en tot cas, bé, és una comparativa que no deixa de resultar curiosa.
Miri, el que han fet és poc coherent, poc diligent i no els hi parlaré de mala gestió perquè el terme és 
massa banal, però crec que els fets parlen per sí sols, en tot cas el que sí hi ha hagut és manca de 
transparència en tota aquesta seqüència de fets. I per no haver près les decisions quan realment 
tocava, ara estem en una ratera, “ratonera”, un Pla de sanejament parcial del que no sabem en quin 
punt es troba la necessària subrogació dels préstecs perquè tingui coherència aquest Pla .
S'aprovarà avui en aquest Ple un Pla inconcret, tot i que necessari per donar compliment a l'Informe 
d'Intervenció. Com els hi deia estem a una ratera, la ratera per cert és una obra de teatre de la 
senyora Agatha Christie, obra representada en els teatres de Londres durant més de 30 anys amb 
molt d'èxit. No ha estat el cas de la ratera en la que han situat la continuïtat d'aquesta societat, 
aquesta no ha estat precisament una història d'èxit. Hi ha hagut crisi financera i immobiliària, no ens 
en oblidem, és cert, i això ha afectat a la societat, és cert. I vostè ho deia, precisament per això les 
mesures que s'havien de prendre havien de ser més decidides, amb més cura, i amb més anticipació 
que les portades a terme.
Ara s'ha d'afrontar aquesta dissolució econòmica parcial, de la que per cert no sabem quins costos 
comportarà aquesta subrogació de préstecs, necessària per assolir aquesta reducció de costos. 
Esperem que ens mantinguin informats, en aquest punt clau, per donar coherència a aquest Pla de 
sanejament.
Per al nostre Grup, i per a mi mateix, seria fàcil avui votar que no, així ens ho diu la nostra raó a la 
vista de tot el que ha succeït a aquesta companyia i com i de quina manera han près les decisions. 
Ara bé, per un acte de responsabilitat i a la vista de l 'Informe d'Intervenció per donar compliment a una 
situació d'insolvència i de desequilibri financer, el nostre vot serà d'abstenció, encara que amb una 
vessant absolutament crítica amb la gestió d'aquesta societat municipal i com s'ha arribat a una 
situació d'insostenibilitat financera, que ara ha de tutelar la pròpia Intervenció de l'Ajuntament, per 
donar compliment, a tres anys vista, i assolir el necessari equilibri pressupostari de la companyia però 
que fa recaure més costos a les finances de l'Ajuntament.
I per acabar un incís, senyor Terrades, suposo que l'ha traït la ment. Vostè parlava d'auditoria de 
gestió, s'havien fet auditories de gestió, no són auditories de gestió, són auditories d'estats financers, 
perquè si haguessin sigut auditories de gestió, que també se'n fan, l'opinió de l'auditor no sé què 
hagués dit, quan parlem de gestió. No són auditories de gestió, són auditories dels propis estats 
financers. Gràcies.

Senyor Terrades: Senyor Noguera, hi havia dues possibles solucions, hi havia tres. La dissolució de la 
societat, que és evident que hagués aportat encara, que hagués aportat en aquest cas sí pèrdues, 
perquè s'havien de fer retorns a l'Administració, a la Agència Tributària, Direcció General de l'Estat, en 
forma d'IVA. Hi havia dues altres possibles solucions, des del punt de vista del manteniment de la 
societat. Que és el Pla de sanejament que els hi proposem, o bé, una aportació de capital. Hi havia les 
dues possibilitats, nosaltres hem cregut que el que calia era aquesta operació de sanejament per 
clarificar el tema.
Perquè al cap i a la fi, no estem parlant de deus coses aïllades, l'Ajuntament, i una societat o una 
empresa pública, podríem parlar de les altres, però en aquest cas parlem d'aquesta, no son coses 
aïllades, formen part de, i consoliden, els seus recursos amb el Pressupost General del conjunt de 
l'Ajuntament. De fet són empreses que el 100% són capital públic, l'únic accionista d'aquesta societat, 
com de les altres, és l'Ajuntament de Granollers. Per què? doncs perquè és un instrument de les 
polítiques del Govern.
Clar, si fem retrospectiva, jo ja sé que vostès no compartien els objectius d'aquesta societat, entre 
d'altres coses perquè quan el Ple de la Corporació va aprovar el Pla Local de l'Habitatge, he estat 
repassant avui les actes, res, una de les operacions o el instrument de Granollers Promocions obeeix 
en aquell Pla Local de l'Habitatge, Convergència i Unió es va abstenir.
O quan parlem de la política d'aparcaments, obeeix també al Pla d'aparcaments i al Pla de Mobilitat 



posterior que es va produir, i sap que va passar? Que la resta de Grups Municipals que formaven part 
d'aquest hemicicle, tant en el Pla Local de l'Habitatge, com en els temes de mobilitat, hi voten a favor, 
i el Grup de Convergència i Unió sigui quina sigui la seva composició s 'absté. 
També li podria dir, que clar, vostès mentre el Govern, el que dintre de la política de promoció 
d'habitatge públic, els objectius del Govern, eren obtenir sòl per la via del planejament o per la via de 
l'adquisició, vostès feien altres propostes, que no eren l'adquisició de sòl, però sí que ens feien 
propostes d’adquisició. Quines eren les propostes d'adquisició que feien els representants de 
Convergència i Unió? Doncs l'adquisició d'habitatges construïts d'alguns promotors que probablement 
tenien dificultats per tirar endavant la promoció o per comercialitzar aquella promoció, per tant, 
expliquem-ho tot, expliquem-ho tot. 
Vostè també sap que si depreciem, si aïllem les depreciacions, el resultat del conjunt d'exercicis no 
són aquest 8 milions que vostè parlava, hi ha pèrdues, és evident, fruit de les inversions que la 
societat ha fet, però si aïllem les depreciacions, el resultat no és aquest, més ben dit, si hagués estat 
l'Ajuntament de Granollers com a tal el que hagués tirat endavant alguna d'aquestes operacions, vostè 
sap que aquestes depreciacions serien neutres. Per què? Perquè si estiguessin incorporades al 
Inventari del Patrimoni del sòl municipal aquestes operacions serien neutres .
Estem fent aquí un debat amb intencionalitat política, es evident, però que té una certa, en algun cas, 
dosi de enginyeria política. L'Interventor en el Informe, vostès ho han llegit, igual que tots els Grups 
Municipals ho han llegit, diu el que diu, diu el que diu. En tot cas, el que no faré serà entrar en aquest 
debat polític els Informes que la Intervenció o la Secretaria de l'Ajuntament acaben fent. Perquè tots 
els llegim, i no fa falta interpretar-los, i si fa falta, els llegirem, però no, perquè aquest és un debat 
polític jo no voldria que els representants dels cossos nacionals, posar-los al mig d'aquest debat 
polític, perquè ells escriuen, interpreten, i diuen el que diuen.
Tant és així que actuant des d'un punt de vista transparent, si no ho haguéssim fet ni els Grups de 
l'oposició haguessin estat al Consell d'Administració, ni cada any haguéssim sotmès, quan no era 
obligació, ara és obligació, però quan no, els exercicis pressupostaris que no era obligació, no 
haguéssim auditat els comptes de les societats municipals, i vostès saben perfectament que nosaltres 
els hem auditat un any darrera l'altre.
I escolti, hem fet el que la Intervenció general de l'Ajuntament deia en els seus informes, tant pel que 
fa a tramitar les coses que havíem de tramitar en la Intervenció general de l'Administració de l'Estat, o 
el que feia referència a la Generalitat de Catalunya, de fet exerceixen tutela sobre els ens locals.
En la Comissió Informativa d'aquest matí, quan ens han preguntat per la subrogació, ja ho havíem 
explicat la setmana passada, però, i en el Consell d'Administració, i ho hem tornat a explicar aquest 
matí a la Comissió Informativa. Vostè suposo que ho sap, sinó ho sap, li explico, m'imagino que els 
seus companys de Grup, el deuen haver informat. La subrogació es portarà en el proper Ple, atenent 
justament a la interpretació que l'Interventor de l'Ajuntament i la Secretaria de l'Ajuntament fan, vull dir, 
que tot aquest tema es discuteixi el dia que es debati el Pressupost de l'Ajuntament. I també els hi 
hem explicat que les gestions amb Caixabanc ja s'han fet i per tant avui haguéssim estat en 
condicions de portar-ho a aquest Ple, i que la subrogació és de cost 0. I hem consta que vostès això 
ho sabien però, perquè no quedi cap mena de dubte, ho torno ha explicitar en aquest Ple.
Miri, jo no sé, "vamos" no comparteixo aquesta visió de que aquesta no ha estat, o de que les 
actuacions de Granollers Promocions no han estat actuacions d'èxit, i li nego la major. Granollers 
Promocions en el moment en que hi havia, ja li dic, “ojalá” haguéssim pogut fer més operacions de 
promoció immobiliària, d'habitatge de protecció oficial, de protecció pública. Li torno a repetir, 147 
habitatges dels quals s'han comercialitzat 136. Sap que vol dir això? Que en aquests 136, ja li dic, en 
el moment en que es va tirar endavant, i va haver-hi peticions per part de 1.200 famílies de la ciutat, 
que no vam poder atendre perquè no tenim sòl per fer-ho. L'estalvi directe a preus de mercat, que 
s'han estalviat aquestes famílies, gràcies a les polítiques de l'Ajuntament, i comparant els preus que 
va vendre Granollers Promocions, que no eren altra cosa que els preus públics, els preus d'habitatge 
públic que estaven fitxat en el Butlletí Oficial de l 'Estat, i en el Diari Oficial de la Generalitat , i els preus 
de mercat que s'estaven produint a la nostra ciutat, han produït un estalvi des de les polítiques de 
l'Ajuntament, de 10.300.000 euros. Que si haguessin hagut d'anar al mercat lliure, doncs s'haguessin 
hagut de pagar.
Gràcies a les polítiques urbanístiques concertades conjuntament entre l'Ajuntament de Granollers i el 
govern de la Generalitat de Catalunya, que com vostès saben, el barri nou de creació, el Pla de Baix, 
un percentatge molt elevat de l'habitatge que es va fer és d'habitatge públic, alguns casos, activat per 
la pròpia Generalitat, habitatges de lloguer, en concret son 118, però en el planejament n'hi havia més 
que en activats cooperatives, sindicats, 115 habitatges.
Sap quin estalvi a preu també d'habitatge de protecció pública? L'estalvi que s'ha produït és de 7,4 
milions d'euros. Clar, si això no són polítiques d'èxit, doncs evidentment tenim conceptes diferents del 
que són polítiques d'èxit. I li torno a repetir, probablement vostès haguessin volgut que no s’hagués fet 



habitatge de protecció pública a Granollers. És una opció, les propostes que ens feien anaven en un 
camí diferent, abstenció en el Pla Local de l'Habitatge, ens feien propostes per adquirir no sòl per fer 
habitatge públic, sinó ja promocions ja construïdes de promotors que probablement tenien dificultats 
de comercialització dels seus edificis .
Escolti, nosaltres creiem que la millor fórmula és aquest Pla de sanejament que els hi proposem per 
tal de que Granollers Promocions segueixi actuant allà on ha d'actuar en aquest moment que és en 
algunes de les polítiques de mobilitat, i no renunciem a que si en el futur segueixen havent-hi altres 
problemes d'habitatge, diferents dels que hi havien 7 o 8 anys enrere, la crisi remunta i segueixen 
havent-hi problemes d'habitatge, i aquesta societat i aquesta Administració ha d'actuar en el camp de 
l'habitatge de promoció pública per posar habitatges a preu accessible, més baixos que els preus de 
mercat, ho seguirem fent. Si tenim nosaltres la responsabilitat de governar, evidentment, perquè 
escolti, torno a repetir, Granollers Promocions és un instrument de les polítiques de govern de 
l'Ajuntament. 

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Noguera té la paraula, a no ser que cap altre representant vulgui 
parlar de cap altre Grup, no? Endavant senyor Noguera,

Senyor Noguera: Gràcies. Intentaré ser breu. Miri, jo li vull deixar una cosa molt clara , perquè no quedi 
l'ombra de dubte en aquest plenari. Fa poc que estic en aquest plenari, fa tot just dos anys, deu fer? 
Més o menys, i abans els companys, que em van precedir, devien votar, en el seu moment, doncs 
algunes qüestions, però el Grup de Convergència i Unió no està en contra de la vivenda pública, no 
està en contra.
S'han fet propostes, vostè mateix ho deia, el que passa és que les propostes que fem, ja sabem que 
passa, que no ens les tenen en compte, escolti, ja ho he dit més d'una vegada, vostès tenen majoria 
absoluta, creuen que exerceixen bé la responsabilitat. Vostè ho ha dit dos o tres vegades, és una 
història d'èxit, jo li dic que no, vostè que m'ha de dir, escolti, parlava d'enginyeria política, escolti jo no 
he fet cap màster d'enginyeria política, sóc més tècnic que polític, o sigui que escolti, enginyeria 
política no, jo el que li he dit es que hem, és a dir, vostè deia aquí han passat diferents persones, però 
vostè sí que fa molt temps que és President del Consell d'Administració de Granollers Promocions, oi? 
Vostè sí que ha estat present en totes aquestes actuacions, per tant, escolti, incoherències n'hi ha, i es 
posen de manifest, que hi ha hagut la crisi, escolti això ja ho sabem, però clar vostès també saben, es 
molt fàcil dir, la culpa és de la crisi, han baixat els ingressos, sí home, han baixat els ingressos, a tot 
arreu han baixat els ingressos, al sector privat, al sector públic, a l'Administració Autonòmica, a l'Estat 
Central, així estem. Hem d'“apretar” per reduir despeses, però, clar, és a dir, una mica el mantra seu 
és aquest, continuar fent inversions i endeutar-se i després resulta que passa el que passa, que no 
podem pagar els costos financers, no podem tornar a l'endeutament.
I em fa molta gràcia que comenci dient, escolti això és tot un bloc conjunt, sí home, mirat així, de lluny, 
l'Ajuntament participa al 100% amb una entitat de caràcter municipal, però és una entitat mercantil que 
ha de donar un compliment, i vostè a passat per sobre del tema del deteriorament quan en la primera 
exposició que ha fet del punts que ha anat tractant que estan aquí, en el informe aquest, en la 
memòria explicativa del Pla de sanejament, un dels punts és el del deteriorament de les adquisicions 
fetes, de la Bòbila concretament. Vostè parlava d'adquisicions, sí, ja n'hem fet d'adquisicions, però 
amb uns preus elevadíssims, fora de mercat, vostè ha parlat també de preu de mercat, aquells preus 
eren fora de mercat.
I el deteriorament, per recordar, eh, aquesta retrospectiva que fem, a l'any 2011, fa dos anys, el 
deteriorament dels terrenys va ser comptablement de 243.000 euros, en un any fem un deteriorament, 
el 2012, el darrer exercici aprovat, de 3.700.000 euros. La crisi va començar l'any passat? Ens sembla 
que no, oi? La compra dels terrenys de la Bòbila va ser l'any 2008, si no em falla la memòria. 2008 va 
començar la crisi, potser una mica abans. 2008, 2009, 10, 11, 12 i signifiquem una pèrdua, que com a 
entitat mercantil s'ha de tenir en compte, encara que sigui municipal i sigui tot un bloc, perquè, tot i 
que sigui un bloc l'endeutament està comptabilitzat com a passiu exigible a la societat .
I sí que l'Ajuntament fa d'avalador, però qui paga les quotes hipotecàries és Granollers Promocions, 
fins el dia d'avui que no s'hagi fet la subrogació, que vostè diu que és cost zero. Gràcies per dir-ho, 
esperem que sigui així, per tal com estan les entitats financeres, escolti, a la millor, podrien dir, si 
vostè diu això, escolti, ens ho creiem, si és cost zero, ho traslladem als ciutadans, no costarà ni un 
duro, vostè acaba de dir, la subrogació dels préstecs, tres préstecs de Caixabanc, de la inversió de 



Can Comas, de Granollers Promocions, a l'Ajuntament de Granollers. Vostè ho ha dit, és així? cost 
zero, ni comissions, ni canvi de tipus d'interès financer, ni comissions de cancel·lació, perquè si és 
una subrogació, que és una subrogació, a vegades en subrogacions hi ha impostos, hi ha actes 
jurídics documentats, 0,5% de 7.300.000 euros, seran aproximadament uns 400.000 euros.
Home, cost zero no ho serà, cost zero del banc, potser sí, jo m'ho crec, ens ho creiem, però ja ens ho 
explicaran bé, perquè de moment això no està en aquest Ple, vull dir, vostè ho dóna de passada com 
a que, escolti, això ja està negociat amb Caixabanc i Caixabanc hi està d'acord. Bé, s'ha de portar al 
Ple, això que serà el desembre, hem de suposar, el desembre que hi haurà els Pressupostos, i la 
segona part del Pla de sanejament, el que li deia d'aquí anem per fascicles, però ja entenc que hi ha 
d'haver una negociació amb el banc, ja s'entén. Els bancs tampoc avui en dia són el màxim diligents 
possible, vista la situació financera, no vull criticar els bancs, tot i que es podria fer.
Per tant, escolti, història d'èxit, escolti, jo no dic que tot sigui un fracàs, però història d'èxit de tot no. I 
no val dir que Convergència i Unió no està a favor de la vivenda pública oficial, no és veritat. I hem fet 
propostes, i propostes segurament que algunes d'elles podrien ser tingudes en compte amb els 
companys que hem van precedir. I escolti, a vegades s'ha de ser, miri, tots hem tingut fracassos a la 
vida, a les nostres vides personals, i professionals, i s'ha de reconèixer doncs quan no s'ha fet bé, no? 
I vostès tenen majoria absoluta, escolti, votaran el Pla de sanejament i endavant, i tot això, però 
reconeguin alguna vegada una mica i posin-se en un punt d'humilitat, home, els ciutadans també els hi 
agrairan.
Això perquè aquí “fardem” molt de les estadístiques, de les quotes que són més baixes quan parlàvem 
de les Ordenances Fiscals municipals, que paguem menys que no sé quants municipis, i està molt bé, 
parlar de tot això. Però aquí podem fer gastar molts diners als ciutadans de Granollers. I això s'ha de 
dir. I no tot és culpa de la crisi, la crisi està fent estralls, és clar que està fent estralls, sinó preguntin a 
cada ciutadà que hi ha aquí que ha hagut d'ajustar la seva butxaca personal, o vostès mateixos o 
nosaltres mateixos.
No tot és culpa de la crisi, i bé, me n'he anat ja, i en tot cas, escolti, parlava de que, només faltaria de 
que si s'hagués promocionat vivenda oficial, no hi haguessin hagut famílies que hi haguessin accedit, 
en aquesta decisió estratègica que la compartim, de que un ens municipal ha de facilitar vivendes 
social i més ara. Aquí hi ha un punt també en la memòria explicativa que diu: haurem de potenciar la 
venda de vivendes i tal, bé, escolti, a la millor aquest punt ens l'haurem de repensar, no, i fer vivendes 
social de les vivendes que han quedat aquí a Granollers Promocions, com a Pla de Xoc pensant per 
l'any que ve, si és que es porta a terme.
I en tot cas, escolti, a la Bòbila està com està, terreny que van costar molts diners, un deteriorament 
importantíssim, i a data d'avui no hi viu ningú, que jo sàpiga. I al costat passen “mercancies” 
perilloses, com bé saben. Bé, hi havia segurament més coses, però ja està. Gràcies. 

Senyor Terrades: Home, jo no dubto que Convergència i Unió estigui a favor de l'habitatge públic, no 
en tinc cap dubte. Ara, he vist l'anunci del Conseller Mas-Colell que es vol vendre els 15.000 
habitatges que estan dedicats a la promoció, que en aquests moments estan llogats a ciutadans i 
ciutadanes, bé, 15.000 no, 14.000 perquè hi ha uns mil que encara no estan llogats. I vostès s'ho 
volen vendre, creuen tant en l'habitatge públic, que l'únic patrimoni que tenen d'habitatge públic, que 
són 15.000 habitatges, s'ho volen vendre.
En tot cas, vostès que hi creuen tan parlin amb el Conseller de Política Territorial i el Conseller 
d'Economia del país perquè no facin aquesta operació, que és una despatrimonialització del propi 
patrimoni del país.
Si haguéssim dissolt Granollers Promocions, vostè sap que les operacions d'IVA suportades, Can 
Comes, els habitatges que estan en lloguer, ja li anuncio que els habitatges que estan en lloguer 
seguiran en lloguer, el Centre Cultural que era de la Caixa, que es va adquirir a través de Granollers 
Promocions, i que tots aquests equipaments o aquests habitatges, no han passat el seu període 
d'amortització o explotació, que fixa el reglament d'IVA. Haguéssim tingut que retornar uns diners, que 
en el seu dia l'Administració de l'Estat, va compensar a l'Ajuntament de Granollers, per tant aquesta 
també es una raó per la qual no es dissolt Granollers Promocions.
Parlem de deterioraments, no tinc cap problema, vostè ho ha dit, estem parlant d'un deteriorament 
comptable, igual que casa seva o casa meva, han sofert un deteriorament comptable del valor que 
tenien. Imagino que la majoria d'habitatges d'aquells que tenim en propietat un habitatge, en aquests 
darrers cinc anys, ha patit un deteriorament comptable. Quan jo faig les restes i les sumes al final de 
l'any del meu pressupost familiar, això no ho poso com a pèrdues. Entre d'altres coses, perquè, no sé 
què farà vostè, el que sí sé és el que farà l'Ajuntament, que no es vendre’s aquest Patrimoni.
Vostè sap tan bé com jo, que si aquest patrimoni, que en aquests moments està adscrit a Granollers 



Promocions, estigués adscrit al patrimoni de l'Ajuntament, a l'Inventari de bens de l'Ajuntament, 
l'efecte és neutre. O no sabem que hi ha solars patrimonials de l'Ajuntament que estan en l'Inventari i 
que es deuen haver depreciat igual que els altres?, I que no tenen un efecte sobre el Pressupost, oi 
que si? O és que els pavellons o el Teatre Auditori, per posar un exemple, que es van construir, no 
des d'entitats públiques o empreses públiques, sinó directament des de l'Ajuntament i que segur que 
en aquests moments tenen un deteriorament comptable, el seu valor té un efecte, no té un efecte 
sobre els comptes de l'Ajuntament?
I parlant d'endeutament, vostè sap tan bé com jo, i això tindrem ocasió de discutir-ho en el Pressupost 
que discutirem en el proper Ple, el mes de desembre, que ja hi vam fer referència en l'anterior Ple 
quan es van discutir les Ordenances Fiscals, l'endeutament de l'Ajuntament és un 60%, vostè sap que 
el ratis al que podíem arribar és d'un 120%, i tant sap això com sap que les principals operacions de 
crèdit que es van fer per construir el pàrquing de Can Comes, que jo crec que està fent un servei a la 
ciutat, i a l'activitat econòmica de la ciutat, sí estaven avalades per l'Ajuntament, i dintre d'aquest 60% 
d'endeutament de l'Ajuntament. Per això li deia que no augmentarà la carga financera.
Escolti, no hem portat a aquest Ple la subrogació d'aquest préstec, li torno a repetir, perquè aquest 
Govern sempre fa cas dels informes de la Intervenció de l'Ajuntament i de la Secretaria de 
l'Ajuntament, més enllà de les persones nominals que en formen part. I el consell que se li ha donat a 
la gerència de Granollers Promocions, i per tant al Govern, és que això es consolidi. L'operació es 
porti en el mateix Ple que s'aprovaran els Pressupostos. Escolti, i el cost serà 0, el cost serà 0, perquè 
ja s'ha negociat, amb Caixabanc.
Escolti, és evident, que a la Bòbila no hi ha cap habitatge, és evident, l'àrea residencial estratègica 
que havia d'activar l'Incasol i el govern de la Generalitat, doncs no s'ha activat, les causes que tots 
coneixem, va explotar la crisi econòmica.
I vostè diu: es que adquirir un solar que estava fora de mercat, miri no és veritat, no és veritat. Hem 
comparat, hem comparat totes les adquisicions que es van fer en aquell període, que no va ser l'única 
adquisició la que va fer Granollers Promocions. A més a més, Granollers Promocions, va adquirir 
aquest sòl, perquè el govern de la Generalitat va dir que activaria allò “rápido, rápido” aquesta àrea 
residencial estratègica, perquè la voluntat era construir habitatge de protecció pública, sense cap 
mena de dubte, perquè seguien havent-hi peticions d'habitatge públic a la ciutat. Bé, segueixen 
havent-hi peticions a la ciutat d'habitatge públic, en aquest cas de lloguer, i el parc d'habitatges de la 
Generalitat, que per cert, aquest que es volen vendre, i el de l'Ajuntament de Granollers, que no ens 
vendrem, no dóna sortida a les peticions que hi ha, que segueix estan al voltant d'unes mil peticions, 
aproximadament, abans era de compra, és cert, ara és de lloguer. No hi podem donar sortida, torno a 
repetir, com que no vam ser els únics que vam adquirir sòl a la Bòbila, que hi van haver-hi altres 
promotores, de fora i de dins de Granollers, que van adquirir sòl a la vista del nou planejament i a la 
vista de l'àrea residencial estratègica. I fins i tot algunes que ja havien adquirit en el moment, i en els 
passos previs que van portar a l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Hem 
fet les comparacions, i escolti, euro amunt, euro avall, els valors són similars al de compra que va fer 
Granollers Promocions. Li diré més, com que aquesta operació es va fer en base a uns crèdits que 
van deixar, que va deixar una entitat financera, vostè creu que una entitat financera li hagués deixat 
diners a una empresa pública, o a l'Ajuntament de Granollers, per adquirir sòl, igual que fan en 
qualsevol família o en qualsevol empresa, sense fer les valoracions oportunes dels preus que anava 
comprant Granollers Promocions? vostè s'ho creu això? Home, si m'afirma el contrari, no li posaré 
adjectiu, eh, però vostè sap que això en el món de les finances no passa, o no passava. Ni passava, ni 
passa. Acabo Alcalde. 

Alcalde: En tot cas s'ha substanciat el debat, i es l'hora de les votacions,

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat: 

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        12121212 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 PPPPPPPP:::: 4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG::::
1111



 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D ''''ALCALDIA DEALCALDIA DEALCALDIA DEALCALDIA DE     30303030    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2013201320132013    
RELATIVA A APROVAR LRELATIVA A APROVAR LRELATIVA A APROVAR LRELATIVA A APROVAR L''''ESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE CONCESSIÓESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE CONCESSIÓESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE CONCESSIÓESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE CONCESSIÓ    
DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LDE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LDE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE LDE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L''''ESPORT I LESPORT I LESPORT I LESPORT I L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DEGRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DEGRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DEGRANOLLERS PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE    """"SALA DE TECNIFICACIÓ ISALA DE TECNIFICACIÓ ISALA DE TECNIFICACIÓ ISALA DE TECNIFICACIÓ I    
SEU FEDERATIVA DE BÀDMINTONSEU FEDERATIVA DE BÀDMINTONSEU FEDERATIVA DE BÀDMINTONSEU FEDERATIVA DE BÀDMINTON """"    AL BARRI CONGOSTAL BARRI CONGOSTAL BARRI CONGOSTAL BARRI CONGOST

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Que per Resolució d'Alcaldia número 911/2013, de data 30 d'octubre, es va aprovar l'esborrany de la 
MODIFICACIÓ del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i 
l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de "Sala de tecnificació i seu 
federativa de bàdminton" al barri Congost de Granollers (núm. expedient 79.960/00).

Que en el seu punt tercer de la part resolutòria s'estableix ratificar aquesta resolució en la propera 
sessió plenària.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER: Ratificar la Resolució d'alcaldia número 911/2013, de 30 d'octubre de 2013, relativa a 
aprovar l'esborrany de la Modificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català 
de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de "Sala de tecnificació i 
seu federativa de bàdminton" al barri Congost de Granollers,  que es transcriu literalment:

""""Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Expedient 30/09 relatiu a aprovar l'esborrany de la MODIFICACIÓ del Conveni de concessió de 
subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la 
construcció de "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton" al barri Congost de Granollers,

FetsFetsFetsFets::::

1r El Consell Català de l'Esport, en data 9 de març de 2010, va notificar que l'Ajuntament de 
Granollers figura entre les entitats beneficiàries amb un import del principal de la subvenció de 
300.000 euros per a l'actuació denominada "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton" (núm. 
d'expedient 79.960/00). 

2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 
2010, va aprovar l'esmentada actuació i va sol·licitar al Consell Català de l'Esport la concessió de la 
subvenció.  També va aprovar el sistema de finançament a través de l'Institut Català de Finances. 

L'actuació subvencionada "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton" (núm. d'expedient 
79.960/00), està inclosa en el Projecte executiu del pavelló poliesportiuProjecte executiu del pavelló poliesportiuProjecte executiu del pavelló poliesportiuProjecte executiu del pavelló poliesportiu    ((((tipus PAVtipus PAVtipus PAVtipus PAV----3333))))    al barrial barrial barrial barri    
CongostCongostCongostCongost     de Granollers (obra local núm. 30/09)

3r En data 3 de febrer de 2012, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, va 
proposar la signatura d'un Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i 
l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la    Sala de tecnificació i seu federativa deSala de tecnificació i seu federativa deSala de tecnificació i seu federativa deSala de tecnificació i seu federativa de    
bàdmintonbàdmintonbàdmintonbàdminton     (núm. expedient 79.960/00), per a l'anualitat 2012, mitjançant el sistema de finançament de 
la línia de crèdit de l'Institut Català de Finances, per la quantitat global de 474.763,00 euros, que 
inclou els imports següents:
---- 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 euros, corresponents a l'import principal del préstec que li concedirà l’Institut Català de 

Finances.
- 174.763,00174.763,00174.763,00174.763,00     euros, corresponent a l'estimació de l’import dels interessos del principal i altres 



despeses derivades del préstec esmentat. 

4t Que l'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de 
febrer de 2012 i ratificat pel Ple el 27 de març de 2012, va acordar aprovar el Conveni de concessió de 
subvenció, va acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport així com la formalització 
del préstec de 300.000 euros amb l'Institut Català de Finances.

5è En data 28 de febrer de 2012 es va formalitzat l'esmentat Conveni entre el Consell Català de 
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers.

6è Que atesa la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional alienes a la voluntat de les 
parts signats del Conveni, no es pot continuar amb el sistema de finançament previst amb l'Institut 
Català de Finances (ICF) pactat entre les parts de l'esmentat Conveni.

Per això i davant la impossibilitat de realitzar l'objecte del conveni en les condicions pactades, es fa 
necessari formalitzar un nou conveni, i deixar sense efecte l'anterior, que reculli les noves 
circumstàncies que han de regir la tramitació d 'aquest expedient de subvenció.

7è El Consell Català de l'Esport, mitjançant escrit de data 12 de novembre de 2012, ha tramès el nou 
Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers 
per al finançament de la construcció de "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdmintonSala de tecnificació i seu federativa de bàdminton", per un 
import principal de 300.000 euros, als efectes que sigui signat i autoritzat per l'òrgan competent abansabansabansabans    
deldeldeldel    30303030    de novembre dde novembre dde novembre dde novembre d ''''enguanyenguanyenguanyenguany.

Aquest nou conveni estableix dues formes de pagament de l'esmentada subvenció:
a) Pagament del principal més interessos, quan l'obra estigui finançada mitjançant una entitat 

financera.
b) Pagament del principal de subvenció, quan no intervingui una entitat financera, sense que 

siguin subvencionables els interessos que consten al pacte primer .

8è El Ple de la corporació, en data 27 de novembre de 2012, va aprovar l'esborrany del nou Conveni 
de Concessió de subvenció, que recull les noves condicions establertes per continuar la tramitació de 
l'expedient 79.960/00 d'atorgament de subvenció.

També en aquest mateix acord, va delegar a la Junta de Govern Local l'aprovació de la forma de 
pagament escollida per la tramitació d'aquest expedient de subvenció.

El 30 de novembre de 2012, es va formalitzat l'esmentat nou Conveni entre el Consell Català de 
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers.

9è Que el finançament de la construcció de la Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton s'ha 
finançat amb recursos propis, sense acudir a la contractació de préstecs amb entitats financeres.  
En data 3 de setembre de 2013 es va sol·licitar a la Secretaria General de l'Esport la forma de 
pagament per al finançament de l'obra objecte de la subvenció mitjançant l'opció de finançament 
establert en el pacte Segon b) de l'esmentat Conveni formalitzat el 30 de novembre de 2012.

10è Que el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers, en el marc del desenvolupament 
del conveni formalitzat el 30 de novembre de 2012, estimen necessari modificar alguna de les 
condicions establertes en el document, a fi de precisar i completar la voluntat de les parts 
expressades en la modificació del conveni esmentat.

El 28 d'octubre de 2013, amb registre d'entrada número 19846, el Consell Català de l'Esport, 
mitjançant escrit de data 21 d'octubre de 2013, ha tramès la Modificació del Conveni de concessió de 
subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la 
construcció de "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton", on es reflecteix l'opció de 
finançament escollida per l'ajuntament, als efectes que sigui signat i autoritzat per l'òrgan competent 
abans del 15151515    de novembre dde novembre dde novembre dde novembre d ''''enguanyenguanyenguanyenguany.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret :

D'acord amb l'article 21.1.k de la Llei de Bases de Règim local, en quan a la competència de l’alcalde 



per l’exercici de les accions judicials, administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la 
seva competència, i en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit 
donant-ne compte a aquest en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació .

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar l'esborrany de la MODIFICACIÓ del Conveni de concessió de subvenció entre el 
Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de "Sala 
de tecnificació i seu federativa de bàdminton" al barri Congost de Granollers (núm. expedient 
79.960/00), que a continuació es transcriu literalment:

"Modificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lModificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lModificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de lModificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l''''Esport i lEsport i lEsport i lEsport i l''''entitatentitatentitatentitat     
Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers,,,,    per al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seuper al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seuper al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seuper al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seu    
federativa de bàbminton”federativa de bàbminton”federativa de bàbminton”federativa de bàbminton”     

Esplugues de Llobregat, 

ReunitsReunitsReunitsReunits
D'una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català de l'Esport amb 
competència suficient d'acord amb l'article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans 
rectors i el funcionament del Consell Català de l 'Esport,

I d'altra part, el senyor Josep Mayoral i Antigas,,,,    Alcalde de l'entitat Ajuntament de Granollers,    en 
representació d'aquesta. 

ActuenActuenActuenActuen

Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es reconeixen competència i 
capacitat suficient per actuar i obligar-se i

ExposenExposenExposenExposen

1. El 30/11/2012, es va signar un conveni entre les parts relatiu a la subvenció atorgada a l'entitat 
Ajuntament de Granollers, per un import del principal de 300.000,00, per a la construcció de Sala de 
tecnificació i seu federativa de bàdminton, núm. 79.960/00.

2 . Que les parts, en el marc del desenvolupament del conveni esmentat, estimen necessari modificar 
alguna de les condicions establertes en el document, a fi de precisar i completar la voluntat de les 
parts expressades en el conveni que ara es modifica.

3. Que per assolir la finalitat a què fan referència les manifestacions anteriors, s'acorden els 
següents:

PactesPactesPactesPactes

PrimerPrimerPrimerPrimer. Modificar el pacte primer, que queda redactat de la forma següent:

""""PrimerPrimerPrimerPrimer. Establir les noves condicions per continuar la tramitació de l'expedient núm. 79.960/00 pel 
qual es va concedir una subvenció a l'entitat Ajuntament Granollers, per un import del principal de 
300.000,00 euros,,,,    per a la construcció de “Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton” d'acord 
amb l'últim Acord de Govern citat en el punt IV de la part expositiva: 

- 300.000,00 euros, corresponents a l'import principal .
- 91.711,29 euros, corresponent a l'estimació de l'import dels interessos generats pel pagament 
diferit del principal de la subvenció."

SegonSegonSegonSegon. Modificar el pacte segon, que queda redactat de la forma següent:

"L'import de la subvenció inclou el principal més els interessos, calculats d'acord amb l'interès legal 



del diner vigent, aplicats al principal de la subvenció pendent d 'amortitzar.

Els interessos corresponents es començaran a comptat des de la data de l'acta de recepció de l'obra 
fins a la data de l'últim pagament de la subvenció.  A aquests efectes, si hi ha diverses actes de 
recepció, només s'admetran les corresponents a fases complertes, amb un màxim de tres.  Les actes 
de recepció anteriors al 2011 s'entendran que generen interessos a partir de l'1 de gener de 2011"

TercerTercerTercerTercer ....    . Modificar el pacte tercer, que queda redactat de la forma següent:

"El Consell Català de l'Esport farà efectiva la subvenció, que inclou el principal i els interessos del 
corresponents a càrrec dels pressupostos de 2012 fins 2022, d'acord amb el següent desglossament:

Capítol 7 Capítol 4 Total
any 2012: 21.134,00 euros 0,00 euros 21.134,00 euros
any 2013: 12.113,22 euros 18.751,78 euros 30.865,00 euros
any 2014: 16.846,91 euros 20.191,09 euros 37.038,00 euros
any 2015: 21.887,07 euros 15.521,93 euros 37.409,00 euros
any 2016: 28.884,24 euros 9.272,76 euros 38.157,00 euros
any 2017: 30.462,99 euros 8.076,01 euros 38.539,00 euros
any 2018: 33.624,43 euros 6.840,57 euros 40.465,00 euros
any 2019: 34.988,09 euros 5.476,91 euros 40.465,00 euros
any 2020: 36.800,93 euros 4.069,07 euros 40.870,00 euros
any 2021: 39.939,53 euros 2.565,47 euros 42.505,00 euros
any 2022: 23.318,59 euros 945,70 euros 22.264,29 euros

Total 300.000,00 euros 91.711,29 euros 391.711,29 euros

La primera anualitat, corresponent al 2012, s'ha tramitat amb càrrec a les partides 760.0001. Les 
anualitats restants es faran efectives al llarg de cada període pressupostari .

Si l'import dels interessos generats fins a la data de pagament es inferior a l'import acumulat del 
capítol 4, el Consell Català de l'Esport traspassarà el crèdit sobrant de cada any del capítol 4 al capítol 
7 i, en el supòsit contrari serà a la inversa.  Les diferències produïdes pel tipus d'interès aplicat i per 
les dates en què s'ha produït les amortitzacions del principal es compensaran a la darrera anualitat .

Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels interessos meritats, l'entitat 
beneficiària autoritza al Consell Català de l'Esport a modificar la distribució de les anualitat, sempre 
que no es modifiqui l'import total del principal segons el punt segon de l'Acord de Govern de 
17/06/2013. Aquestes modificacions s'han de notificar degudament a l'entitat beneficiària.

QuartQuartQuartQuart....    Modificar el paràgraf 2n del pacte setè, que queda redactat de la forma següent:

"El Consell Català de l'Esport tramitarà el pagament del principal de la subvenció a l'entitat 
beneficiària una vegada a l'any, a mida que es justifiqui degudament la part de l'obra/actuació 
executada fins al màxim establert actualment en el pacte 3r, aplicant sobre l'import dels justificants de 
l'actuació el percentatge que resulti del principal de la subvenció atorgada sobre l'import d'adjudicació 
de l'actuació subvencionada."

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Modificar el paràgraf 3r del pacte setè, que queda redactat de la forma següent:

"El Consell Català de l'Esport tramitarà el pagament dels interessos que corresponguin una vegada a 
l'any, d'acord amb el que disposa el pacte segon i tercer.  A efectes del còmput de les amortitzacions, 
es considera com a data de pagament del principal de la subvenció aquella en què es genera 
l'obligació de pagament per part del Consell Català de l 'Esport ."

I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en 
la data i el lloc de l'encapçalament."

SEGONSEGONSEGONSEGON:::: Declarar la tramitació d'urgència d'aquest expedient, pel motiu exposat al punt 10è dels 
fets.



TERCERTERCERTERCERTERCER:::: Ratificar aquesta resolució en el proper Ple. 

QUARTQUARTQUARTQUART:::: Facultar l'il·lustre senyor Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, Josep Mayoral i Antigas, 
per tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de 
dur a terme els acords precedents.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ:::: Notificar aquest acord al Consell Català de l'Esport, al Servei de Comptabilitat municipal i 
al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari ." 

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent -hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        21212121 PSCPSCPSCPSC:::: 13131313 CIUCIUCIUCIU:::: 6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE:::: 1111 AGAGAGAG::::
1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        4444 PPPPPPPP:::: 4444

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA DEFENSA DE RTVVMOCIÓ RELATIVA A LA DEFENSA DE RTVVMOCIÓ RELATIVA A LA DEFENSA DE RTVVMOCIÓ RELATIVA A LA DEFENSA DE RTVV,,,,    QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL    
ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació :

Des d'Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC) volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la 
decisió anunciada pel govern valencià de tancar la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

El tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana és un atac al pluralisme informatiu contra una 
televisió publica de qualitat que es va crear l’any 1989 amb l’objectiu de garantir el dret a la 
informació, com a vehicle de difusió i promoció del valencià i com a element de vertebració territorial 
per al País Valencià. Amb el seu tancament, la societat valenciana es queda sense cap mitjà públic en 
la nostra llengua, ja que el govern valencià també s’ha encarregat de censurar les emissions de l’altra 
cadena que operava en la nostra llengua al País Valencià, TV3.                                                      .

La crisi del servei públic audiovisual és de gestió política, clarament induïda amb la finalitat d’ensorrar 
el gran mitjà comunicativament democratitzador en benefici econòmic i polític del sector privat afí als 
partits dels Governs de torn.
Cal no oblidar que la responsabilitat de l’actual estat de fallida de RTVV és única i exclusivament dels 
successius governs del PP, que l’han gestionat d’una manera ruïnosa, a través dels directors generals 
que han anat nomenant al seu gust, i que han introduït comissaris polítics per manipular la informació  
que eixia de RTVV al seu gust, provocant que la major part de la societat valenciana deixara de 
sentir-se representada per un mitjà de comunicació que és seu.                                        .

Sense uns serveis públics de mitjans de comunicació plurals, de qualitat, independents, rigorosos, 
professionals i al servei de la ciutadania no hi haurà ni benestar informativo-comunicatiu ni qualitat 
democràtica.



El Govern popular valencià hauria d'acatar la sentència i readmentre els treballadors i treballadores de 
RTVV acomiadats. Recordar que la nul·litat de l'ERO està basant en la falta de criteris d'afectació i en 
la manipulació de les llistes d'afectats per tal d'acomiadar als treballadors per motius d'afiliació i 
proximitat política.                                         .

Per acabar, manifestar el nostre suport als treballadors i treballadores de la Ràdio Televisió 
Valenciana i encoratjar-los a continuar lluitant per la defensa dels seus mitjans de comunicació 
públics.
Per tot allò exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Granollers pren els següents

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Manifestar el més ferm rebuig de l’Ajuntament de Granollers al tancament de RTVV pel 
govern del Partit Popular.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la Generalitat , Alberto Fabra, a 
la negociació de les parts per a trobar una sortida negociada per al manteniment de radiotelevisió 
valenciana.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Reclamar que la nova RTVV sigui allò per al que va ser creada, una veritable TV pública, 
independent,  plural i en valencià.

QUARTQUARTQUARTQUART....Reclamar la retirada del Decret Llei pel qual es nomena el director general i els membres del 
Consell d’administració saltant-se les Corts Valencianes.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Notificar aquests acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP

 
10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A A L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL QUE PRESENTA EL GRUPMOCIÓ RELATIVA A A L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL QUE PRESENTA EL GRUPMOCIÓ RELATIVA A A L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL QUE PRESENTA EL GRUPMOCIÓ RELATIVA A A L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL QUE PRESENTA EL GRUP    
MUNICIPAL D’ACCIÓ GRANOLLERSMUNICIPAL D’ACCIÓ GRANOLLERSMUNICIPAL D’ACCIÓ GRANOLLERSMUNICIPAL D’ACCIÓ GRANOLLERS ....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG::::
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PSCPSCPSCPSC PPPPPPPP

 
10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A A LMOCIÓ RELATIVA A A LMOCIÓ RELATIVA A A LMOCIÓ RELATIVA A A L''''ABONAMENT DE LA PART MERITADA DE LA PAGA EXTRAABONAMENT DE LA PART MERITADA DE LA PAGA EXTRAABONAMENT DE LA PART MERITADA DE LA PAGA EXTRAABONAMENT DE LA PART MERITADA DE LA PAGA EXTRA    2012201220122012    
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICV ----EUIAEUIAEUIAEUIA....



La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació :

D’acord amb la legitimitat que atorga l’article 36.3 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per a la 
negociació de les matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral al servei de 
les administracions públiques.

Que com a resultat de les previsions contingudes, amb caràcter bàsic, en el RDL 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, entre 
d’altres mesures, el seu article 2, el personal del sector públic va veure reduïdes les seves retribucions 
en les quanties que corresponia percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió 
de la paga extraordinària del dit mes.

El comitè unitari  de l’Ajuntament de Granollers, així com el grup municipal d’ICV-EUiA han presentat 
escrits i mocions a l’ Ajuntament de Granollers. Ara, arran dels darrers pronunciaments judicials 
relatius al reconeixement del dret a la percepció de la paga extra meritada fins l’entrada en vigor del 
susdit RDL, a favor del personal laboral que presta serveis en el sector públic , i fins i tot alguna a favor 
dels funcionaris públics, promouen l’abonament de la paga extra meritada.

Entre les sentències que fins a la data han recaigut en aquest sentit es poden sitar les següents :

1. Sentència de 22 d’abril de 2013, Recurs 25/2013 del TSJ Madrid
2. Sentència del 15 de març de 2013, Recurs 4/2013 del TSJ Madrid
3. Sentència del 29 de maig de 2013, Recurs 58/2013 , del Jutjat Contenciós Administratiu núm 1 
de Palencia.
4. Sentència del 14 de desembre de 2012,PROC.69/2012 del TSJ Madrid
5. Sentència núm 158/2013, del 28 de juny de 2013,  del Jutjat Social núm. 1 de Ceuta
6. Sentència núm 405/2013, del 29 de juliol de 2013, del Jutjat social núm. 6 de Murcia.
7. Sentència núm 419/2013, de 16 de setembre de 2013, del Jutjat social de reforç de Tarragona
8. Sentència núm 279/2013, de 22 de juliol de 2013, del Jutjat social núm 2 de Jaén.
9. Sentència del 26 de juliol de 2013, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona. 
Recurs 84/2013
10. Sentència núm 307/2013, de l’11 de juliol de 2013, del Jutjat Contenciós Administratiu núm.4 
d’Alacant.
11. Sentència núm 200/2013, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Saragossa., de data 12 
setembre de 2013
12. Sentència núm 469/2013, del Jutjat Contenciós Administratiu núm 27 de Madrid, de 25 de 
setembre de 2013
13. Sentència de XO.Do Social núm. 2 de Santiago de Compostela, de 13 de març de 2013, en 
relació al personal de la Universitat de Santiago.
14. Sentència del TSJ de Murcia (Sala Social) de 3 de juny de 2013, vers el Servei Murcià de Salut.
15. Sentència del TSJ de Murcia (Sala Social) en relació al personal del consell de govern de la 
Comunitat Autonoma de la Regió de Murcia.
16. Sentència del TSJ de Catalunya, (Sala Social), núm 41/2013 del 24 de juliol de 2013, en relació a 
les demandes acumulades per les Universitats Catalanes.

Les resolucions judicials esmentades han considerat que l’aplicació que s’ha vingut realitzant del RDL 
infringeix l’ordenament jurídic, en especial pel que fa la principi d’irretroactivitat de les normes, així 
com el de seguretat jurídica; principi i valors que informen al nostre sistema normatiu i que es troben 
proclamats tant a la CE de 1979 com al codi civil vigent.

L’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa pel que fa l’àmbit d’actuació de les 
Administracions públiques en el procés de presa de decisions en matèries que les Administracions 
Públiques que afectin les condicions de treball dels empleats públics, que procedeix l’aprovació 
expressa i formal de l’òrgan competent per a la validesa i eficàcia dels acords .

Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple l'adopció dels següents:



    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Sol·licitar un informe jurídic davant les diferents sentències favorables als treballadors i 
treballadores d'altres administracions, per tal de determinar la possibilitat de l'abonament al personal 
funcionari i laboral de Granollers  així com del les empreses municipals i organismes autònoms , la part 
proporcional de la paga extraordinària de Nadal de 2012 corresponent a la meritació, fins que no hi 
hagi sentència.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Paralitzar el termini de prescripció sobre la resta de la paga subjectant-se al que pugui 
sentencia  el Tribunal Constitucional o al que a dret procedeixi  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP

 
10101010....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUIA IEUIA IEUIA IEUIA I    
AGAGAGAG,,,,    EN SUPORT DE LA PRESENTADA PER LEN SUPORT DE LA PRESENTADA PER LEN SUPORT DE LA PRESENTADA PER LEN SUPORT DE LA PRESENTADA PER L''''ASSOCIACIÓ GRAN CENTRE DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ GRAN CENTRE DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ GRAN CENTRE DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ GRAN CENTRE DE GRANOLLERS,,,,    
SOBRE UN NOU MARC DE REGULACIÓ DE LES ÀREES DE PROMOCIÓ DE LSOBRE UN NOU MARC DE REGULACIÓ DE LES ÀREES DE PROMOCIÓ DE LSOBRE UN NOU MARC DE REGULACIÓ DE LES ÀREES DE PROMOCIÓ DE LSOBRE UN NOU MARC DE REGULACIÓ DE LES ÀREES DE PROMOCIÓ DE L''''ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA    
URBANAURBANAURBANAURBANA    ((((APEUAPEUAPEUAPEU))))

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

El passat 3 d'octubre de 2013 es va reunir a Barcelona el Patronat de la Fundació Comerç Ciutadà i es 
va convidar als diferents regidors de les ciutats que a través de les associacions formen part de la 
Fundació. 
La finalitat d'aquesta trobada va ser debatre plegats la necessitat de treballar per tal que s'estableixi 
un nou model de finançament i gestió dels Centres comercials a cel obert de Catalunya, a partir de les 
experiències que existeixen hores d'ara en diferents països d'Amèrica i d'Europa i que es coneixen 
com a Business Improvement Oistrict (BID'S) iniciatives de concertació del sector públic i privat per 
millorar la gestió de les zones d'activitat econòmica així com els centres comercials urbans . 
Aquestes àrees creades pels governs locals, quan la majoria de propietaris / empresaris d'una zona 
geogràficament definida hi estan majoritàriament d'acord, són organitzacions formals que tenen com a 
objectiu a promoure el desenvolupament empresarial i la millora d 'una determinada àrea diferenciada i 
delimitada, compartint els costos per gaudir dels resultats, mitjançant el pagament d'un tribut específic. 
La gestió d'aquestes àrees recau en un patronat o junta formada per representants de l'ajuntament i 
dels propietaris i/o llogaters amb una activitat econòmica i comercial  . 
En aquests moments el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una Proposició de Llei per a la seva 
tramitació al Parlament de Catalunya per tal de regular les àrees de promoció de l'economia urbana 
(APEU) i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió ha presentat al Congrés dels Diputats una 
Proposició No de llei relativa a la modificació de la Llei de les Hisendes Locals amb el fi de facilitar la 
col·laboració pública i privada en el finançament de la gestió i promoció dels centres comercials 
urbans. 
Des de la Fundació Comerç Ciutadà s'ha treballat des dels seus inicis per la creació d 'aquestes àrees. 
La situació econòmica ens motiva a treballar de valent perquè el nostre sector pugui ser un actor 
important en la gestió dels centres urbans de Catalunya tot mantenint el model de comerç que sempre 
ens ha caracteritzat a Catalunya. 
Per tots aquests motius, el Patronat de la Fundació Comerç Ciutadà presenta la següent proposta: 



    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-Donar suport mitjançant el Ple municipal a les gestions de la Fundació Comerç Ciutadà de 
Catalunya per tal de demanar a les administracions públiques competents la creació el més aviat 
possible dels Business Improvement District (BID's) o àrees de promoció de l'economia urbana 
(APEU) i dels instruments tributaris adients que garanteixin el seu finançament . 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-Impulsar un acord amb les entitats municipalistes i amb les entitats patronals representatives 
de les petites i mitjanes empreses per tal que els municipis catalans que vulguin acollir-s'hi puguin 
disposar d'aquesta fórmula de gestió pública i privada per a la millora del finançament i la gestió dels 
centres comercials urbans de Catalunya.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-Comunicar aquest acord al Govern de l'Estat, a la Generalitat de Catalunya, al president de la 
Fundació Comerç Ciutadà, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als presidents de 
l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya .

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus. 

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        PPPPPPPP

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Alcalde: Passem ara al torn de precs, preguntes i interpel·lacions. endavant senyor Mur, 

Senyor Mur: Bé, només volia preguntar-li si tenim data, no de la consulta tranquils, sinó per parlar de 
la reforma del ROM, que és un compromís que es va adquirir, i que en aquests moments, en tot cas 
que jo sàpiga, no tenim cap dia previst, llavors, com és un compromís volia saber quan en parlarem. 

Alcalde: En tot cas aquest Alcalde ja ha fet l'encàrrec a la senyora Secretària, que està fent la seva 
immersió particular, que no és fàcil ni ràpida, es va incorporar l'1 de setembre, en tot cas ella té aquest 
encàrrec, el va rebre en el mateix Ple de l'Estat de la Ciutat, que va ser, recordem-ho, el seu primer 
Ple, ho té molt present, estic convençut, en tot cas, ella marcarà els temps, que és qui ho ha de fer. 
Més preguntes? Endavant senyor Casasnovas, 

Senyor Casasnovas: Volia preguntar a la Regidora Alba Barnusell: com sap el nostre Grup, el mes de 
setembre va denunciar i va posar en evidència unes filtracions que hi va haver a la Biblioteca de Can 
Pedrals, unes filtracions que baixàvem per tots els quadres elèctrics de les diferents plantes. Ara fa 
deu dies, una altra vegada, va haver-hi filtracions. Sabem que des de l'Equip de Govern, s'està fent 



alguna actuació i el que volem preguntar i el que pregaríem és que es faci una actuació, l'actuació que 
creiem i que segons tenim entès, faria falta en la Biblioteca, que és el canvi de la coberta. Si pensen 
fer-la, perquè el que es veu, és que anar fent pegats, el que ens trobarem cada dos per tres en la 
mateixa situació de filtracions a la Biblioteca . Gràcies. 

Alcalde: Bé, en tot cas no sé si és una pregunta per contestar la senyora Regidora de Cultura, o el 
senyor Regidor d'Obres. En tot cas, 

Senyor Casasnovas: El que vulgui dels dos. 

Alcalde: Senyor Camps, té la paraula, 

Senyor Camps: En tot cas, coneixedors del que ha passat, doncs ja hem encarregat, i els Serveis 
Tècnics ja estan treballant, en veure quina ha de ser la millor proposta d'intervenció per resoldre el 
tema, i amb això estem. 

Alcalde: Moltes gràcies. Més preguntes. Per part del Partit Popular, per part de Convergència i Unió? 
Endavant.

Senyora Navarro: Bona nit. El passat mes de juliol es va subscriure el protocol d'execució de les 
diligències de llançament als Partits Judicials de Catalunya, amb el compromís de tot el món català, el 
món local, perdó, el món local català, aquest protocol va estar signat pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, la Conselleria de Justícia, quatre Diputacions Provincials, l'Associació Catalana de 
Municipis, també la Federació, Consell de l'Advocacia Catalana, i Consell de Procuradors de 
Catalunya. En aquest acord, s'establia com cal actuar davant d'un cas de desnonament d'habitatges 
particulars, perquè no s'executi cap desnonament per impagament d’hipoteca o de lloguer sense que 
ho sàpiguen els Serveis Socials de cadascun dels ajuntaments. Advocats i procuradors, però sobretot 
els advocats que són, som, els que dirigim els plets, d'acord? Hem d'informar, segons aquest protocol, 
als ajuntaments catalans, dels procediments judicials que portem a terme, on hi hagi pèrdua de 
l'habitatge habitual, perquè es pugui actuar, en suport d'aquestes famílies que hagin de ser 
desnonades. Segons aquest protocol, els serveis socials de cada Ajuntament, haurien de fer un 
Informe per valorar si s'ha de continuar o no amb la diligència de llançament, o d'aixecament en casos 
d'impagament de préstecs hipotecaris, o de lloguers, i poder així facilitar-vos, facilitar-los, els serveis i 
les actuacions que calguin, per evitar aquesta exclusió social .
Tots els assistents en aquella signatura, el passat juliol van coincidir en la importància vital d'aquest 
acord i d'aquest protocol, i que per part de tots els ajuntaments de Catalunya, doncs que s'anés 
subscrivint. Avui en concret hem aprovat, el Ple per unanimitat, les Medalles de la Ciutat, com vostès 
ja saben, una de les tres Medalles s'atorga al Col·legi d'Advocats, per la seva tasca aquests darrers 90 
anys.
Aquesta Regidora, a la Comissió Informativa de Serveis a la Persona, va preguntar si Granollers havia 
subscrit aquest protocol, i se li va dir que no, que ja hi havia una Taula de trobada amb el Col·legi de 
Procuradors, sense especificar més, i no amb el Col·legi d'Advocats. Tot i que sabem que hi ha un 
assessorament per part d'un dels advocats, que fa aquest assessorament, uns dies a la setmana. Des 
del Col·legi d'Advocats de Granollers, aquesta Regidora, se la va requerir i se li va dir que, si us plau, 
informés si l'Ajuntament de Granollers tenia aquest protocol subscrit, i malauradament els hi vaig 
haver de dir que no, que no estava subscrit, per això jo avui els prego la subscripció o els suggereixo 
la subscripció del referit protocol, tal i com han fet ciutats com Barcelona, o la resta de ciutats de 
Catalunya, ciutats veïnes com la de Mataró, on per unanimitat del Ple, d'aquestes ciutats s'ha subscrit 
el mateix, amb total recolzament de tots els Grups polítics del municipi veí. Donem exemple llavors 



nosaltres i els demano que en pròxims Plens podem acordar-ho, amb unanimitat de tots els Grups que 
avui som aquí. Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas la regidora de Serveis Socials, li contestarà el seu prec. Endavant. 

Senyora Sánchez: Nosaltres, com ja li vaig comentar a la Comissió, no estem subscrits a aquest en 
concret, però nosaltres ja funcionem d'aquesta forma. Estem subscrits i tenim un Conveni, amb els 
Procuradors, i el Col·legi d'Advocats també forma part de la Taula. On també està la Plataforma, està 
Cáritas, i en el qual tot aquest protocol, i també amb Jutges, i tot aquest protocol ja es fa. Si vostè 
considera, o nosaltres considerem, parlant-ho, que hem de, perquè els advocats es posin més en 
contacte amb nosaltres, hem de fer aquest procés, el farem. Però nosaltres fins ara no tenim cap 
problema amb els advocats, els Serveis Socials fa els Informes als Jutjats, i als advocats que se'ls hi 
demana i no hem tingut cap problema. A nosaltres, directament els advocats, potser no són tots, els 
advocats es posen en contacte amb nosaltres, i nosaltres fem l'Informe. Si considerem que ens hem, 
per funcionar millor, ens hem d'adherir a aquest Conveni, no ens costaria res adherir-nos. 

Alcalde: En tot cas només significar que nosaltres vam anticipar a aquest Conveni. I val la pena també 
tenir-ho en compte, és a dir, no hi ha desatenció, sinó el que hi ha hagut precisament és celeritat, és a 
dir, l'Ajuntament d'acord, i aquí hi ha membres de la Plataforma per la Hipoteca, que ho podrien 
explicar millor que jo, vam tancar un acord amb la Plataforma, vam aprovar aquest Pla d'acció en 
aquest Ple, si no em falla la memòria per unanimitat, en la que la presencia del Col·legi d'Advocats era 
una norma ja, perquè forma part de la Comissió, però alhora també ens manava aquest Pla d'Acció fer 
una cosa que ja hem fet, que és contactar amb els jutges i la Regidora, despatxa habitualment, amb el 
Jutge Degà dels Jutjats de Granollers. Per tant, el que pretén el Conveni al qual vostè fa referència, 
nosaltres ja hi som, hi érem abans que es fes el Conveni. I en tot cas, tot allò que pugui 
perfeccionar-lo, fantàstic, però també li diré, ens sembla que tot això ho hem de fer des de la Taula en 
que anem parlant amb la Plataforma per la Hipoteca, perquè ho hem de fer junts. La virtut de 
l'estratègia que hem definit a la nostra ciutat, es que la estem fem conjuntament, les reunions 
mensuals es van fent, es van analitzant els cassos, i alhora també el Col·legi d'Advocats va fent la 
seva feina de mediació, que és la que hem acordat. Més qüestions? Alguna altra pregunta? Restem a 
disposició de les persones que ens acompanyen. Intervencions? 

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


