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Alcalde: Molt bona tarda a tots i a totes. Si els hi sembla donarem inici a la sessió plenària de 
l'Ajuntament de Granollers del mes de febrer. Ho farem, en primer lloc, excusant-ne la regidora Maria 
del Mar Robles, i els altres ja hi som tots, sí. Per tant iniciaríem la sessió,   
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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 26 de novembre 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.
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de planificar les 
ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i 
resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més 
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits 
dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la 
població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta 
a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes .

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i 
en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de contenció 
contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i 
els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi .

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant 
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura 
que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que 



presten.

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això els 
ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social.

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i 
tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una 
“Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una 
retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple 
als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis 
locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys 
enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de 
proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat 
que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el 
conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i 
recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els 
serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament 
rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix 
als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en 
el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de 
subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en 
l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució .

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya 
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l’administració 
que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat .

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i 
l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a 
la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs 
locals.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les 
normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida .

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l’autonomia 
local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, 
s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti 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.-.-.-.-    Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 



30 de desembre de 2013)    d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 
bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 
3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la 
delegació necessària.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per 
portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan 
ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. 
Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Granollers, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,    seguint-lo per tots els seus tràmits i 
instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució .

L'Alcalde dóna la paraula al regidor senyor Jordi Terrades.

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Mirin, hi han lleis que són lleis estructurants, que és necessari i 
convenient que neixin o que es modifiquin, en base al consens majoritari de les formacions polítiques. 
I les lleis territorials són unes d'aquestes lleis estructurants. La Llei de Règim Local és una llei 
estructurant, el que alguns anomenen lleis d'Estat o lleis de país. I aquesta, fins el dia d'avui, aquesta 
Llei és una Llei que s'havia aprovat i les modificacions següents, a través d'aquest mecanisme de 
consens entre les forces parlamentàries i els governs respectius. Però vet aquí que el President del 
Govern d'Espanya, el President Rajoy, la majoria del Partit Popular en les Corts espanyoles, com 
vostès saben té majoria absoluta, per voluntat dels ciutadans, però té majoria absoluta, ha decidit tirar 
pel dret, amb aquesta Llei. De fet, és un mecanisme al que ja ens comencen a tenir acostumats i que, 
bé, en tot cas, està legítimament, legítimament poden fer-ho amb lleis, amb totes les lleis, però amb 
lleis sectorials. Llavors, sincerament i honestament crec que amb una Llei d'aquesta, d'aquest tipus, 
amb una llei estructurant, amb una llei de país, una llei d'Estat, s'ha de buscar l'acord majoritari, el 
consens majoritari, cosa que no s'ha fet.

Avui en la presentació d'aquest dictamen vull posar en valor el paper dels ajuntaments. El paper 
també de l'Ajuntament de Granollers, en la construcció de la societat tal com la coneixem avui. 
Imperfecta sens dubte, amb problemes, però molt millor, molt millor que ara fa 35 anys quan es van 
constituir els primers ajuntaments democràtics al nostre país. 35 anys d'ajuntaments democràtics que 
han portat, en el conjunt dels pobles i ciutats del país, també a la nostra ciutat, un nou model 
urbanístic, no basat només en interessos particulars, ens han portat nous serveis bàsics a la 
ciutadania, nous equipaments, culturals, educatius, de serveis socials, de promocions econòmiques. 
35 anys que també han servit per assumir noves realitats, que han servit també per assumir canvis 
demogràfics, per assumir també des de les municipalitats, també des de l'Ajuntament de Granollers, la 
nova immigració. Gestionar la diversitat.

Ara també gestió des de la proximitat de la crisi econòmica, d'aquesta crisi econòmica tan profunda 
que estem vivint. No és el primer cop en aquests 35 anys que els ajuntaments han hagut de gestionar 
crisi econòmica des de la proximitat. No de gestió de les grans xifres macro econòmiques, sinó 
d'aquelles polítiques, o d'aquelles xifres de micro economia. Però aquesta crisi també és diferent, i 
malgrat tots aquests esforços, els ajuntaments mai no han tingut un finançament adequat. L'aportació 
dels governs de l'Estat, o els governs de  la Generalitat, no ha estat justa, respecte als serveis que es 
presten. En aquests moments la crisi, es demolidora per moltes famílies, és demolidora per les 
empreses del país, avui més que mai es necessita una administració més propera. Reforçar el paper 
de les polítiques locals, reforçar el paper dels ajuntaments dels país, reforçar el paper de l'Ajuntament 
de Granollers.

I la resposta d'aquesta Llei és exactament la contrària a la que els temps actuals demanden i 



necessiten. Aquesta nova Llei significa, des del nostre punt de vista, una retallada competencial, les 
funcions, les atribucions, les polítiques que des dels ajuntaments és desenvolupen. Però més enllà 
d'aquesta retallada competencial, és a dir, a banda d'allunyar la capacitat de decisió hi ha un problema 
que, des del meu punt de vista, encara és més greu, que allunya també el control de les decisions que 
afecten el dia a dia de la ciutadania del control ciutadà. La gran excusa del Govern de l'Estat, de fet la 
gran excusa dels governs, o d'alguns governs de signe concret, ha servit bàsicament, o serveix 
bàsicament per justificar retallades dels serveis, per justificar retallades de les polítiques públiques, 
per justificar que les necessitats ciutadanes es proveeixin no des del sector públic, sinó des d'aquest 
anomenat mercat. Serveix aquesta Llei per recentralitzar competències locals, bé el Govern Central, 
bé els governs de les Comunitats Autònomes o el Govern de la Generalitat. En el cas de Catalunya, 
esperem, de totes maneres, que la nova Llei de Governs Locals que també està en tràmit parlamentari 
en el Parlament de Catalunya, atès la competència exclusiva que en aquesta matèria ens dona 
l'Estatut d'Autonomia, corregeixi algunes, alguns dels disbarats que la Llei de Règim Local aprovada 
recentment en el Congrés de Diputats, des del meu punt de vista, porta i comporta.

Serveix també per controlar políticament les decisions adoptades, en aquest cas, per les 25 regidores 
i regidors d'aquest Ajuntament, control polític que efectuarà el Govern Central, a través dels 
mecanismes que fixa la pròpia Llei. Servirà, des del meu punt de vista, per privatitzar serveis 
essencials. Crec que es pensa més en les grans empreses que practiquen el capitalisme de la  
concessió pública, que no en una economia centrada en el benestar dels ciutadans.

Per aquestes raons, per moltes, per algunes altres, però per aquestes raons centrals, principals, 
creiem que cal presentar un recurs al Tribunal Constitucional. Entre d'altres coses perquè la 
Constitució, reconeix l'autonomia dels municipis del nostre país, els hi reconeix competències, que 
aquesta Llei lamina de totes, totes. I proposem presentar aquest recurs d'inconstitucionalitat 
conjuntament amb molts ajuntaments de Catalunya i molts ajuntaments d'Espanya, perquè en el cas 
de l'Ajuntament de Granollers, no volem renunciar a res, tampoc a gestionar políticament, socialment, 
els problemes dels ciutadans que també són els nostres problemes. Els problemes no només del 
Govern de la ciutat, sinó del conjunt de regidors i regidores que conformen aquest hemicicle, perquè 
no renunciem a seguir desenvolupant també un model de ciutat que és un projecte col·lectiu, com el 
de totes les ciutats, i que observat objectivament, al llarg d'aquests 35 anys, és un model que ha 
donat, que dóna, i que seguirà donant resultats positius a la ciutadania.  

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer . 

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé, no deixa de ser curiós que el partit polític que està més a prop 
d’aconseguir el record Guinness de malversació de fons públics, que té incomptables casos de 
corrupció entre els membres de la seva organització política, que ha dut a terme inversions públiques 
desorbitades , sense haver dut a terme cap estudi de cost benefici, que no tingui en compte el seu 
propi benefici. No deixa de ser curiós, deia, que sigui precisament el Partit Popular el que ens posi a 
sobre la taula una Llei de Racionalització i Sostenibilitat .

Em passen pel cap, i ara sé que es pensaran que m'he equivocat, però no, ja hem reconduiré, hem 
passen pel cap la destrucció de la costa del País Valencià, gens sostenible, o la construcció de 
centenars de quilòmetres de tren d’alta velocitat entre ciutats on no viatge gairebé ningú, gens 
racional. Ja sé que la llei que avui ens ocupa no intenta posar fi a aquests fets, això no els interessa 
gens , el que sí els interessa és tornar a la essència del seu ADN. Un ADN que es caracteritza per un 
baix nivell democràtic i absolutament centralista, un ADN que pretén homogeneïtzar a tothom en 
comptes de treballar per enriquir les diferències, un ADN que sota l’excusa d’una situació econòmica 
en hores baixes, massa hores baixes potser ja, vol reduir la representació de les diferents opcions 
polítiques, en definitiva es vol liquidar sense més, com deia el senyor Terrades, en els darrers gairebé 
40 anys.

En un moment en el que les administracions locals han de fer front a multitud de problemes, aquesta 
llei debilita la institució amb legitimitat democràtica directe, que és el municipi i pretén enfortir la 
institució en política democràtica indirecte, com ara   les Diputacions. Ens trobem per primera vegada 
des de l’inici de la democràcia que una llei general possibiliti que alguns ajuntaments perdin totes les 



competències per prestar els seu serveis mínims obligatoris amb plena autonomia, una autonomia 
necessària per poder fer front a la diversitat pròpia de cada municipi . 
 
La Llei 27/2013, que és la que avui comentem, no és una simple llei de bases, que és el que hauria de 
ser, doncs no deixa marxa, no deixa marge, perdonin, per desenvolupar aquestes bases. Aquesta llei 
recentralitza les competències perquè deixant a l’Estat la competència per establir uns estàndards de 
qualitat  fa que sigui l’Estat Central qui determini com es prestarà el servei i fins on podrà arribar 
aquest servei.  Tota la reforma es fa sota el pretext, com també deia el senyor Terrades, de l’estabilitat 
pressupostària, obviant completament l’autonomia local dels municipis. És a dir els municipis perden 
gran capacitat de decisió. A més a més , com ja he esmentat abans s’atribueixen moltes competències 
a les Diputacions , fet que vulnera el principi de proximitat de l’Administració amb la ciutadania .

Aquesta llei es salta, a més a més, la recomanació 121 del Consell d’Europa de  l’any 2002, que 
precisament parlava de la proximitat de l'administració local , quan Europa aposta de forma clara per 
les administracions locals , el govern espanyol decideix carregar-se-les .
 
En definitiva, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat :
allunya l’administració de la ciutadania.
Vol homogeneïtzar els serveis que es presten des dels municipis quan és evident que la realitat 
municipal és heterogènia.  
I és una llei elaborada des de la més absoluta desconfiança cap a l’Administració local .
Per nosaltres és evident que amb lleis com aquesta el que aspirem és a tenir un Estat propi que 
s'apropi als ciutadans, avui nosaltres votarem a favor de presentar aquest recurs contra la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat , gràcies.  

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Per al Grup Municipal d'ICV-EUiA, la recent aprovació de la 
reforma legislativa del món local per part del govern de l'Estat espanyol, pel Govern del Partit Popular, 
representa la culminació de la recentralització, privatització i cop d'estat als ajuntaments, per això 
requereix d'un consens i front molt ampli entre les forces polítiques contràries a aquesta reforma . 
Ara més que mai necessitem la unitat política de les forces del municipalisme català per a plantar cara 
a aquest segrest competencial dels ajuntaments i al procés de recentralització, afectació o supressió 
dels serveis previstos per l 'ARSAL.

Davant l'atac que representa aquesta Lleia a l'autonomia local que imposa el Govern del Partit Popular 
hem de dir prou. Una pèrdua d'autonomia que afectarà bàsicament als ciutadans, uns ciutadans que 
veuran com aquells serveis que ofereix actualment l'administració local, la administració més propera 
al ciutadà, ja no els tindrà. Alguns seran donats “teòricament” per una administració superior, 
desapareixeran o simplement seran privatitzats.

Això provocarà que qualsevol ciutadà de Granollers davant qualsevol problema o incidència hagi de 
traslladar-se fora del municipi, si és que alguna administració dóna el servei,  implicant perdre la 
proximitat, immediatesa de la gestió i tracte directe dels ciutadans amb el seu ajuntament .

Una reforma injusta, sense justificació i ideològica que deixa, que deixarà els granollerins i 
granollerines sense polítiques municipals en serveis socials: sense gestió de les polítiques de 
reinserció social, teleassistència, que tant hem escoltat reclamar en aquesta sala de Ple als companys 
del PP, sense suport a les persones amb risc d'exclusió, sense ajuts socials, sense polítiques per a 
joves, per l'atenció a les dones, polítiques d'igualtat i de violència de gènere. Amb aquesta reforma els 
ajuntaments no podran prestar cap servei sanitari, educatiu, d'escoles bressol, de dansa i de música.

Ara amb l'actual situació de crisi tampoc ens deixaran fer polítiques de promoció econòmica i ocupació 
com s'han fet en aquest Ajuntament, amb el Pla de Xoc aprovat per tots els Grups Municipals, inclòs el 
Patit popular, potser a vostès ja els està bé que des del món local no es pugui donar sortida temporal 
al patiment dels 100 ciutadans de Granollers que durant 6 mesos tenen una feina i uns ingressos.

Hi ha moltes més competències que el Govern del PP ens segresta i obre la porta a la privatització 
com medi ambient, informació als consumidors, orientació laboral, inspecció sanitària, cultura, lleure, 
esportiva entre d'altres. També aquesta reforma pot suposar la pèrdua de molts llocs de treball, uns 



30.000 a Catalunya, cal recordar que l'administració local ja ha perdut, les administracions ja han 
perdut en els darrers temps uns 300.000 llocs de treball. Perquè darrere aquests serveis hi ha 
persones, molts d'ells ciutadans de Granollers,  que hi treballen cada dia per donar uns bons serveis 
municipals al ciutadà.
 
El Partit Popular amb aquesta reforma de l'administració local va en la línia contrària a la immensa 
majoria de reformes que s’han fet a Europa en els últims anys i, a més, ha estat feta d’esquena a la 
Carta Europea d’Autonomia Local i dels municipis.

Tampoc és massa d'estranyar aquesta manera d'actuar del Partit Popular, tal com estem veient en els 
darrers anys amb reformes de lleis com la laboral, de l'avortament, la justícia, de seguretat ciutadana i 
ara la del món local, unes lleis que denoten l'ADN predemocràtic del Govern.

Un Govern que ha volgut vendre que l'ARSAL serviria per racionalitzar la despesa dels ajuntaments, 
una gran mentida, és un atac directe a l'estat del benestar, autonomia local, ocupació local i la 
privatització dels serveis públics. Cal recordar que el dèficit dels ajuntaments és només d'un 4%, i 
justament la majoria d'aquest deute és de l'Ajuntament de Madrid governat pel Partit Popular. Han dit, 
com a cortina de fum i populista, que es regularia el sou d'alcaldes, càrrecs públics i dedicacions. Una 
altra mentida del Govern central, perquè tal com s'està veient la Llei permetria majoritàriament 
augmentar la despesa en aquests conceptes.

Per acabar, em voldria adreçar als companys del Partit Popular en aquest consistori, demanant-los 
que votin favorablement, que pensin en els 2641 electors que els van donar suport a les darreres 
municipals i també als que no ho van fer, perquè aquesta llei afecta de ple a aquests ciutadans i els 
serveis públics que rebran en un futur de l'administració, els demano que per una vegada no actuïn 
com una franquícia del Govern Central i pensin, com ens agrada a la gent de Granollers, en la 
proximitat.
Gràcies.

Senyor Gutiérrez: Posicionamiento del Grupo del Partido Popular en relación al acuerdo del 
Ayuntamiento para iniciar la tramitación del conflicto en defensa de la autonomía local contra los 
artículos primero y segundo y demás disposiciones de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local .

Corresponde al legislador estatal establecer las bases del régimen local tanto por lo que se refiere a 
los aspectos organizativos o institucionales como en relación a las competencias de los entes locales. 

La Constitución Española, a diferencia de lo que pasa con los listados competenciales contenidos en 
los artículos 148 i 149 en relación con la distribución territorial del poder del Estado entre el Estado y 
las comunidades autónomas, no contiene ninguna referencia explícita a las competencias locales. El 
tribunal Constitucional es el que a través de numerosas y diversas sentencias interpreta que 
corresponde al Estado la competencia para establecer las bases no sólo en relación con los aspectos 
organizativos o institucionales, sino también en relación con las competencias de los entes locales 
constitucionalmente necesarios.
Tal y como el Consejo de Estado ha expresado (Dictamen 567/2013 en relación con el Anteproyecto 
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) es el legislador estatal quien, 
en ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución, puede y tiene 
que establecer una regulación normativa uniforme y de vigencia en todo el territorio español, 
configurando un modelo local común, que comprenda tanto la vertiente subjetiva o de construcción 
institucional de los entes locales, como la objetiva de determinación de las competencias que se les 
atribuyen, incluyendo igualmente la regulación de las relaciones existentes entre sí con las 
administraciones públicas.

El legislador estatal puede modificar, aumentar o disminuir, las competencias locales sin que 
comporte una vulneración de la autonomía local. El Consejo de Estado ha manifestado que existe, 
entonces, un núcleo básico e indisponible que define la autonomía local como tal, más allá del cual, 
corresponde al legislador básico configurar el ámbito concreto al cual se extiende esta autonomía, 



pudiendo hacerlo con más o menos amplitud en función de los criterios que en cada caso tengan que 
considerarse. 

Por tanto, este Grupo Municipal votará en contra de la formalización del conflicto en defensa de la 
autonomía local. Para nosotros no tiene ningún sentido el recurso que se está planteando ya que 
ignora la jurisprudencia consolidada por el Tribunal Constitucional, como la reciente reforma de la 
Constitución Española defendida por el PSOE, que ahora parece desdecirse de las consecuencias de 
sus propios actos. Y tampoco supone una violación del Estado de Catalunya, ya que las comunidades 
autónomas deben adaptar su legislación a lo dispuesto con carácter básico por el legislador estatal. 
Gràcies. 

Senyor Sastre:
Moltes gràcies Alcalde. Bé, el fet d'intervenir en últim lloc, a l'espera d'un segon torn o d'una 
intervenció segona del senyor Terrades, fa que si nosaltres ens cenyim al que tocaria dir sobre 
aquesta Llei, repetim arguments que han anat repetint els portaveus d'altres grups.

El senyor Terrades parlava d'una trajectòria de 35 anys dels ajuntaments en aquesta tasca, doncs, de 
servir als ciutadans, el senyor Casasnovas, doncs, en parlava també o feia una anàlisi més detallada 
de quines són les repercussions d'aquesta Llei, jo tampoc vull, diguéssim, entrar a repetir tots aquests 
arguments.

El vot d'aquest Grup serà afirmatiu, ha formalitzar aquest conflicte amb la "Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local", que és no gaire racional, ni col·labora gaire a la 
sostenibilitat. Primer perquè aquesta força, Convergència i Unió, sempre ha sigut una força amb una 
clara vocació municipalista, mirin, fins i tot aquest Grup Municipal, aquest 6 regidors que hi ha aquí de 
Convergència i Unió, durant aquesta legislatura ens hem trobat, s'han trobat de vegades, amb punts 
en els que se'ns plantejava una, un dilema, moltes vegades, doncs, hem hagut de parlar amb 
Departaments de la Generalitat, que avui en dia, com molt bé ens recorden, està governada per 
Convergència i Unió.

Doncs aquest Grup, majoritàriament, pràcticament sempre, ha optat per posar-se al costat del 
municipi en comptes de posar-se al costat del partit. Bàsicament per un motiu, que és que nosaltres 
estem en aquest Consistori perquè ens han votat els ciutadans de Granollers, perquè hi ha una sèrie 
de gent que ens ha fet confiança perquè gestionem, o no gestionem de manera directa perquè no 
estem al Govern, però perquè ens ocupem dels problemes que es poden gestionar des de la 
proximitat que plantegen els ajuntaments.

Jo els hi demanaria, i ho ha fet també el senyor Casasnovas, que els regidors del Partit Popular, 
actuïn també posant per davant el municipi abans que simplement les sigles del partit , o el que toca dir 
en cada moment, per la senzilla raó de donar més força a aquest acord que avui prendrem. Mirin, 
aquesta Llei, semblaria una més, una més de totes aquestes lleis, aquesta corrua de lleis impopulars, 
centralitzadores, del Partit Popular, podríem parlar de la Llei Wert, podríem parlar, bé, de moltes lleis, 
perquè tampoc no, no vull ara posar-me a recitar tota aquesta llista. Però no és una més, aquesta pels 
que estem aquí, representa alguna cosa diferent, perquè és un atac directe a l'administració local i per 
tant ens afecta de forma molt directa.

Miri, hi ha molts estudis que indiquen que els ajuntaments són l'administració més ben valorada pels 
ciutadans, per davant de la Generalitat, per davant de l'Estat, per davant, per descomptat, a vegades 
per un simple fet de llunyania, de la Unió Europea. Per tant, l'Ajuntament és el nivell d'administració 
més ben valorat pels ciutadans, i això és per un motiu molt senzill, que és la proximitat. Des de la 
proximitat és pot gestionar millor que des de la llunyania. Per tant, aquestes administracions, les 
pròximes, les properes al ciutadà, no s'han de debilitar, s'han de reforçar, això sembla una cosa 
bastant lògica en un moment a més a més en que la política, en que la pròpia administració, està 
debilitada i està en una crisi de confiança per part del ciutadà. Això sembla una cosa lògica, però hi ha 
gent que no ho entén així.

A més a més, aquesta proximitat, perdó, aquesta Llei que planteja el Govern del Partit Popular, està 
en clara contraposició a altres models, com podrien ser el model nòrdic, com podrien ser el model 



anglosaxó, que tant bons resultats donen o ofereixen en matèria de benestar, és a dir, de que la gent 
visqui millor. Perquè al final, es tracta d'això, es tracta d'aconseguir que la gent visqui millor, doncs, 
està en clara contraposició en aquests models, perquè el que fan és manllevar competències als 
ajuntaments.

Mirin, aquesta Llei, s'ha anat dient, vulnera l'autonomia local, les competències de la Generalitat, no 
aporta millores, però es que a més a més, i a mi no m'agrada fer judicis d'intencions, sembla feta, 
sembla una Llei feta, com dirien els castellans "a mala leche", doblement perversa, per una banda, 
argumentalment centrifuga, centrifugar vol dir allunyar del centre, es a dir, tirar cap enfora, tot allò 
dolent, ho tira cap enfora, la culpa del deute l'allunya de l'Estat i la porta cap a on? Cap les comunitats 
autònomes, cap als ajuntaments, quan  a l'hora de la veritat ens trobem que pràcticament el 80% del 
deute ve de l'administració estatal, i només un 4% ve de l'administració local, i a més a més, ja ho han 
dit, l'Ajuntament de Madrid, aquí és l'abanderat en quant a la generació de deute. Per tant, centrifuga 
una culpa que a més a més, no és nostre.

I competencialment, per això dic que és doblement perversa, competencialment centralitza, vol dir que 
aporta cap el centre, s'emporta competències. S'emporta competències en serveis socials, s'emporta 
competències en salut, en atenció primària, s'emporta competències en ocupació, etcètera, etcètera, 
etcètera. Nosaltres aquí estem parlant d'un ajuntament d'un municipi de la vora de 60.000 habitants, 
però és que hi ha ajuntaments encara molt més perjudicats per aquesta Llei, els que estan per sota de 
20.000 ja n'hi ho explico, afortunadament no ens trobem en aquest cas, però tampoc podem ser 
insolidaris amb aquells que pateixen aquesta circumstància .

Mirin, el Govern del Partit Popular moltes vegades , i amb això acabaria, ha fet bona una màxima d'un 
gran pensador que era Marx, no Karl Marx, Groucho Marx. Groucho Marx deia que la política és l'art 
de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats. No cal buscar 
nous problemes, perquè ja en tenim bastants, aquests problemes no es troben en els ajuntaments, el 
diagnòstic del problema del deute és que el deute no prové dels ajuntaments. I a més, el remei no és 
ni de bon tros, manllevar-los les competències. Moltes gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si és demana un segon torn, sí? Endavant senyor Terrades.

Senyor Terrades: Sí. He escoltat amb molta atenció els arguments del senyor Fermín Gutiérrez, els 
arguments del Partit Popular, que suposo que es deuen repetir idènticament a tots els ajuntaments del 
país, no? Ens parlava de Constitució, ens parlava de lleis, ens parlava de rigor pressupostari, i 
l'eficàcia, l'eficiència. I el rigor des del meu punt de vista no està renyit amb la proximitat, no està 
renyit amb la proximitat. De fet, els ajuntaments, l'administració local d'aquest país, ha estat el germà 
pobre de la gestió dels recursos públics. No avui, en tota la història de la democràcia, en aquests 
darrers 35 anys, no? I tot i això, diferenciava el senyor Sastre en la seva intervenció, no deixa de ser 
l'administració més ben valorada, justament per la proximitat.

Miri, el projecte col·lectiu vol dir, treballar, per un model positiu de ciutat. Aquests 10.000 granollerins i 
granollerines que per les conseqüències, torno a repetir, d'aquesta crisi econòmica que ens està 
afectant d'aquesta manera tan brutal i que l'any 2013 han  necessitat de la solidaritat del conjunt del 
pressupost públic, on hauran d'anar quan aquesta Llei sigui vigent? Qui se'n farà càrrec? Perquè 
aquestes competències ens les han "birlat", deixi'm parlar-li d'aquesta manera tan col·loquial. Bé, no 
és competència dels ajuntaments, haurem de donar resposta en aquests 10.000 ciutadans i 
ciutadanes, aquests 10.000 veïns i veïnes de la ciutat. Escolti, amb Llei o sense Llei seguirem donant 
resposta, com ho hem fet sempre, en el conjunt del nostres conciutadans, és més, és que va directa a 
la línia de flotació d'una de les polítiques que han estat emblemàtiques a la nostra ciutat, i no només 
en democràcia, fins i tot, vénen d'una tradició anterior. Li estic parlant de l'Escola Salvador Llobet, o de 
l'Escola del Treball, o de les Escoles Municipals, de les Escoles Bressols Municipals, que  en virtut 
d'aquesta Llei: tururut. Qui donarà servei en això? Ja li asseguro jo, que buscarem els mecanismes 
per blindar aquestes posicions, o les 1.200 persones grans de la ciutat que en aquests moments tenen 
teleassistències. Escolti això també, el ministre Montoro ja havia decidit deixar aquesta partida a zero, 
i per tant els ajuntaments, en aquest cas l'Ajuntament de Granollers, ho ha "suplementat". Ho 
seguirem fent, els hi agradi o no els hi agradi al senyor Montoro o hi hagi informes allò que diguin que, 



home, que "estamos bordeando" la Llei de Règim Local.

O les polítiques d'ocupació, clar, és que no podem tenir polítiques d'ocupació  a la ciutat de 
Granollers? De fet, si fos pels pressupostos d'altres no en tindríem. Però les hem de fer, perquè tenim 
una realitat social en aquests moments molt dura. O és que, mirant a la regidora de Promoció 
Econòmica, és que no seguirà defensant el model comercial de la ciutat, que també ens ho impedeix 
aquesta Llei, que tant d'èxit ens ha donat, i que tants llocs de treball ens ocupa a Granollers. Escolti, 
ho seguirem fent, o seguirem treballant, el regidor de Medi Ambient per tenir una ciutat ambientalment 
millor, una ciutat sostenible.

Amb l'excusa del rigor, de l'eficàcia, i del rigor pressupostari el que no es pot pretendre és manllevar 
les competències locals i fer una altra cosa, que és el que jo crec que hi ha en el fons d'aquesta Llei, 
que és aquells serveis que segueixen, que per les empreses privades doncs poden tenir un cert 
rendiment, com pot ser la recollida d'escombraries, com pot ser la gestió de l'aigua, com pot ser algun 
tipus d'aquests serveis, doncs miri, aquelles corporacions que en aquests moments tenen dificultats 
econòmiques, els hi trec la competència, i ho gestiono des de la Diputació i per tant li cau a una 
empresa perquè ho gestioni. Amb un tema greu, que és que no hi pot haver, no hi haurà aquest control 
que en aquests moments hi ha sobre les concessions públiques municipals que fa aquest Ple, que fa 
aquesta Corporació, com que això se'ns allunya, s'allunyarà, doncs escaparà al control polític i al 
control ciutadà.

Jo crec que és una mala Llei que faria bé, el Govern, de replantejar-se-la i sobretot el Tribunal 
Constitucional esperem que faci una interpretació correcta de la Constitució, i reposi allò que mai 
s'havia d'haver canviat.

Senyor Mur: Breument. En tot cas, voldria fer èmfasi en què aquesta Llei a part d'atacar directament a 
la vena del que són els serveis públics, el senyor Terrades n'ha mencionat alguns, a mi m'ha vingut al 
cap per exemple l'Oficina d'Acollida d'aquí Granollers, no?, que és una Oficina que ja fa molts anys 
que funciona, que dóna resposta a unes necessitats d'una gent nova que ve desorientada, 
segurament, inclús amb una llengua diferent. Un servei d'aquest estil que no pugui donar-se a una 
ciutat com la nostra pot ser catastròfic, no? Quan possiblement ara ja no va creixent la immigració 
però durant uns anys sí que ha estat així.

Però jo voldria fer èmfasi en que aquesta Llei, a més a més, ataca la representativitat democràtica 
dels municipis, en tant que redueix o proposa la reducció dels representants polítics. A mi em sembla 
que jo he parlat que el seu ADN era d'un nivell democràtic poc baix, el Partit Popular normalment que 
es així, però el company Casasnovas jo crec que ha fet referència al ADN predemocràtic, i que potser 
encara és més encertat o més correcte. Aquí es comença a notar una mica aquest afany de tornar 
diguem-ne a abans de la democràcia, on no es podia decidir, on les coses es feien perquè un ho 
manava. I on els ajuntaments bàsicament entenc que eren elements purament administratius, sense 
capacitat de decisió, i sense capacitat de poder donar resposta als seus ciutadans.

Serà molt bèstia, serà molt trist que ciutadans de Granollers truquin a la porta de l'Ajuntament per 
demanar una, per posar sobre la taula, una necessitat, i l'Ajuntament, sigui qui sigui qui en aquell 
moment estigui governant, els hi hagi de dir que, que els hi sap molt greu però que això  no és tema 
seu, que això està més amunt, no? Em penso que tota aquesta  proximitat que s'aconsegueix amb 
l'administració local, no ens la podem permetre, no ens podem permetre renunciar-hi, i en aquest 
sentit, com  la resta de companys d'aquest Consistori, em sap greu que a vegades els posicionaments 
del Partit Popular també aquí a Granollers siguin els estàndards, quan estic convençut de que podrien 
ser molt diferents. Gràcies.  

Alcalde: Gràcies, per part del Partit Popular ? Sí, endavant,

Senyor Gutiérrez: Sí, gràcies Alcalde. Després d'escoltar tants ADN i cop d'estats i males lleis per aquí 



del senyor Sastre i tot això, voldria fer, bé, voldria contestar una mica a tot això.

Ens volen fer creure que amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l 'Administració Local” tornem 
a l'Espanya de fa 40 anys, com diuen en el dictamen que avui se'ns presenta per la seva aprovació, 
per tant ens situaríem a l'any 1974. No sé si s'han adonat que afirmar això és estar molt lluny de la 
realitat i és una gran irresponsabilitat .

També exposen que els Ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Escoltin, en 35 
anys  aquest pensament el podrien haver abordat durant el temps que el Partit Socialista ha governat, 
sol o en coalició amb les forces polítiques que avui són presents .

Mirin, el problema que vostès tenen és que no volen acceptar res de tot allò que digui o faci el PP, i 
que els molesta, perquè saben que es va en bona direcció. Donem temps al temps i veurem el 
resultat.

Pensin que el Partit Popular està fent ara tot allò que ja  hauria d'haver fet el Partit Socialista, ja  que, 
per no haver-ho fet, va deixar  la nació pobre i a les  portes d'una intervenció a l'estil d'Irlanda, 
Portugal o Grècia, i el Partit  Popular, a través de les reformes, reformes molt dures, ha evitat una 
intervenció en tota regla. Aleshores sí hagués estat un problema; problema per la baixada d'un 25% en 
les pensions, així com l'acomiadament d'una gran quantitat de funcionaris i la rebaixa del sou als que 
no fan fora, i altres mesures molt dràstiques.  I una dada que l'he dit més d'una vegada: cal recordar 
que el Partit Socialista va deixar el  2011, un dèficit de 91.000  milions d'euros. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Sastre. No?
Bé, en tot cas em tocarà a mi cloure. I miraré de no repetir conceptes, tot hi que els que em coneixem 
saben que aquest és un tema que m'apassiona, però crec que totes les persones que m'han precedit 
en l'ús de la paraula han explicat d'una manera clara,  nítida, quin són els problemes que planteja 
aquesta llei, deixeu-me en tot cas simplement fer alguns apunts, si volen desordenats, per acabar de 
reforçar algunes de les idees que ja han sortit.

La primera qüestió, estic convençut que aquest és l'atac més greu que ha patit el municipalisme des 
de l'any 1979, i si m'apura per extensió l'atac més greu que ha patit el model democràtic que hem 
construït, que hem construït tots plegats. Per tant és una Llei que va en el cor, en el centre de 
l'estructura democràtica que hem forjat tots plegats que té sens dubte els ajuntaments com a pal de 
paller, no és una Llei contra els polítics, no és una Llei contra els regidors i les regidores, que més 
voldríem. És una Llei contra els ciutadans i les ciutadanes, és una Llei contra la ciutadania, és una Llei 
com s'ha dit contra les pràcticament 11.000 persones, 10.000 i escaig que van ser ateses pels serveis 
socials d'aquest Ajuntament l'any passat. On aniran aquestes persones quan a finals del 2015 aquesta 
competència passi a mans de la Generalitat. Què els hi direm? Què direm a aquestes ajudes 
d'emergència? Els hi donarem un bitllet i els enviarem doncs a les oficines de la Generalitat? O què 
farem amb el que avui està en risc, Escoles Bressol, Escola de Música, Escola Municipal del Treball, 
amb més de 90 anys de vida, amb més de 90 anys de vida, creada als anys 20. Escola de Música 
creada l'any 30, 29 - 30. Totes aquestes coses que ens hem anat fent els granollerins a partir d'un 
element fonamental que és l'autonomia local, totes aquestes coses vinculades a l'educació estan en 
risc, totes. També l'Escola Municipal, o també el Consorci Montserrat Montero, l'altra dia teníem un 
llarg debat amb la senyora Secretària, com afrontar temes de contractació, que la Llei "encorseta" 
d'una manera "sesgada", d'una manera francament incomprensible.

Per tant és una Llei contra els ciutadans i les ciutadanes. És una Llei contra la ciutadania, contra els 
aturats de la ciutat, contra aquest 100 aturats i aturades que hem pogut contractar, contra les 
polítiques de promoció econòmica que hem pogut fer conjuntament amb el Consell Econòmic i Social, 
conjuntament amb tanta i tanta gent. I per tant, Llei contra la ciutadania.

Una Llei que estableix uns mecanismes de control en el que l'amenaça és constant en els 
ajuntaments, amenaça amb intervenir-lo, en dir: vostè no podrà prendre més decisions. Directament, 
forma part de l'estructura i de l'estratègia d'aquest document. Si vostè no fa això que jo li dic, prendre 
les mesures perquè aquest Ajuntament quedi intervingut. La Llei és clara des d'aquest punt de vista, 
qualsevol constipat, que et pugui generar un cert desequilibri pressupostari, pot ser objecte d'una 



amputació. Una amputació de totes les teves competències que estiguin al  marge de les 
competències obligatòries. Aquesta és la situació, aquesta és la situació, i això amic Fermín, és lo que 
diu la Llei, és que ho diu això. Diu exactament això.

Entra i ens porta un debat sobre competències. Un debat que s'expressa en termes del segle XIX, 
estem al segle XXI, aquesta frase tan "manida" d'una administració, una competència, en temps en 
que tot està interconnectat, en temps de competències compartides, en temps de corresponsabilitat és 
absurda. Algú pensa que quan a la regidora d'Educació l'aturin alguns pares o algunes mares pel 
carrer i li diguin no tinc plaça escolar, dirà: això no hem toca? No ho farà, no ho farem, no ho farem, 
perquè ens toca, tot allò que toca als ciutadans i ciutadanes, ens toca, digui qui digui, en aquest cas el 
Partit Popular, el Govern Rajoy, que és competència o no és competència. Ens toca, la nostra 
competència és allò que li passa als ciutadans i a les ciutadanes, totes, en alguns casos tindrem més 
marge i en altres menys, però en tot cas, perquè el Govern de l'Estat o el Govern de la Generalitat 
puguin formar-se una opinió real del que està passant en el país és imprescindible la 
corresponsabilitat, aquest vector que forma part del diàleg entre administracions, i per tant eliminar 
d'una escombrada a l'administració local d'aquest debat és un greu error que només perjudica en els 
ciutadans i les ciutadanes. I per tant que atenta a la qualitat democràtica, és que estem parlant de 
qualitat democràtica.

Mireu, la democràcia s'enforteix a les places dels pobles, en els carrers i en els centres cívics, en els 
centres esportius, en les escoles, s'enforteix des de la proximitat, s'ha dit. I per tant, un sistema 
democràtic potent, ben musculat, és aquell que s'entrena des de la vora, des de la proximitat, des del 
diàleg, des de la mirada directa. I el que vol aquesta Llei, és trencar la fortalesa democràtica, trencar 
la musculatura democràtica de soca-rel. I aquest és un intent absolutament nefast pel futur del nostre 
país, pel futur d'un país que volem ple d'equitat, ple de cohesió, un país que el volem cada vegada 
millor, amb la igualtat com a gran nord. Però alhora també no hi ha qualitat democràtica sinó hi ha 
qualitat de serveis i la qualitat de serveis té la proximitat , s'ha dit aquí, com un vector extraordinari.

I si mirem l'ordenament jurídic, aquesta Llei atenta directament a l'Estatut de Catalunya, directament, 
per tant de soca-rel, entra en competències de la Generalitat, claríssimament, atenta contra la 
Constitució. La Constitució consagra l'autonomia local. Atenta contra la Carta Europea de l'autonomia 
local, que és un element bàsic en la Unió Europea. I per tant és una Llei que trenca els criteris bàsics 
de l'ordenament jurídic que ens hem anat construint.

S'ha esmentat el dictamen del Consell d'Estat, jo me l'he llegit, me l'he llegit, el dictamen del Consell 
d'Estat, que va originar una darrera relectura de la Llei, va ser un dictamen que va ser una rebolcada 
pel Govern, que va dir textualment que aquesta Llei atemptava contra l'autonomia local, la qual cosa 
va obligar al ministre Montoro a refer la Llei, una nit d'insomni suposo, refer-la malament. Però el 
Consell d'Estat també ha dit, en el seu moment, que aquesta Llei atemptava contra l'autonomia local.

S'obre un procés important, per primera vegada en la història de la democràcia, els ajuntaments de 
l'Estat anem junts, intentarem anar junts, per aconseguir portar aquesta Llei al Constitucional a partir 
de la iniciativa dels ajuntaments. No serà fàcil, perquè es requereix que 1.300 ajuntaments facin el que 
estem fent avui nosaltres, i aquest 1.300 ajuntaments sumint més de 7.000.000 de persones. Fem 
molta feina, molt complicada, hi ha un gran acord polític de totes les forces polítiques, excepte el Partit 
Popular i el PNV, que ha quedat al marge perquè va aconseguir pactar algunes històries que deixaven 
el País Basc fora d'aquesta Llei. Però la resta, fins i tot UPyD, està en aquesta història, i per tant 
estem convençuts que aconseguirem aquest número d'ajuntaments i d'habitants.

Contra aquest intent de convertir els ajuntaments en una mera gestoria, amb un ens que obri i apagui 
els llums, que tramiti papers i els porti cap a Barcelona o cap a Madrid, nosaltres treballarem per fer i 
per mantenir l'Ajuntament de Granollers com un ajuntament transformador, com un ajuntament que 
posi la persona en l'eix essencial de la seva feina, i que busqui directament, amb tota la fortalesa del 
món, la cohesió i la equitat com un valor que s'ha d'impulsar des de la democràcia de proximitat. En 
tot cas és el moment de la votació.  

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



APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 21 vots favorables, dels Grups Municipals del PSC (13), 
CIU (6), ICV-EUiA-E (1) i AG (1) , i 3 vots en contra del Grup Municipal del PP (3).

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    5555////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 20.300,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 5/2014.

Vist que des de la direcció de Benestar social s'ha manifestat la intenció de dotar crèdits nominatius 
per a l'atorgament de les subvencions corresponents a l'exercici 2014 a diferents entitats sense 
finalitat de lucre i considerant que aquesta modificació no hauria de demorar-se fins a l'exercici 
següent atenent a la millora que suposarà en termes d'agilitat administrativa i l'eficiència en la gestió 
de la despesa pressupostada.

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 5/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 20.300,00€, amb el detall següent:
      

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

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 ABSOLUTA, amb 20 vots favorables dels Grups Municipals del PSC (13), 
CIU (6), ICV-EUiA-E (1), i  4 abstencions  del Grups Municipals del PP (3) i d'AG (1).

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    4444////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits que afecten a aplicacions pressupostàries de 
diferents àrea de despesa,    per un import de 545.605,00€, al qual se li ha assignat el codi d'expedient 
MC AJT 4/2014.

Vista la necessitat expressada per les àrees gestores de reorganitzar la dotació pressupostària 
associada al manteniment d'equipaments municipals i les seves instal·lacions i considerant que 
aquest canvi no hauria de demorar-se fins a l'exercici següent atenent a la millora que suposarà en 
termes d'agilitat administrativa i l 'eficiència en la gestió de la despesa pressupostada. 

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb els articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb l'article 10è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 4/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 545.605,00€, amb el detall que consta a 
l'annex.
  
SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde. Molt breument.  

El pasado mes de diciembre se aprobó el presupuesto para el presente año 2014. Han pasado 2 
meses y nos encontramos que ya comienzan con las modificaciones del presupuesto por 
transferencia de 545.605 euros.

Si analizamos 7 partidas del presupuesto que se modifican, vemos que éstas ascienden a 515.000 
euros  y que se detraen 284.000 euros, es decir, un 56%. Es un dinero que hace dos meses tenía una 



finalidad y ahora ya no. ¿Por qué se presupuestaron si no eran necesarias?

Por otra parte, nos encontramos que se crean nuevas partidas, partidas que hace dos meses  eran 
innecesarias, y ahora son imprescindibles, y además, sólo sumando cuatro de ellas, nos da un 
resultado de 448.200 euros.. Casi medio millón de euros... ¿Por qué tampoco lo tuvieron en cuenta?

A nuestro entender, en un caso y otro, porque se hacen presupuestos sin tener en cuenta las 
necesidades reales.

Visto lo visto, y como en más de una ocasión hemos dicho, se demuestra que tenemos razón cuando 
decimos que algunas de las partidas de los presupuestos no se confeccionan correctamente, y que es 
un puro trámite burocrático. Gràcies   

Alcalde: Moltes gràcies: Sí, endavant per Convergència i Unió el senyor Noguera endavant. 

Senyor Noguera: Sí, gràcies Alcalde. Bé vagi per davant que el nostre Grup de Convergència i Unió 
votarà abstenció en aquest punt. Però sí que voldríem fer uns comentaris, perquè, a un mes vista 
d'haver aprovat el pressupost del 2014, fer aquesta reorganització pressupostària d'una partida 
significativa, en quant a la seva quantia i en quant a la seva naturalesa, per import de 545.605 euros 
no sembla precisament massa lògic i, per tant, aquest pressupost ja "adolia" de mancances i 
d'improvisació, al menys en aquest apartat. Es diu en l'argumentari, per fer aquesta modificació 
pressupostària, que s'ha requerit, doncs, una anàlisi dels contractes adjudicats, textualment el que diu, 
i que la despesa realment executada així com d'un procés de difusió i consens amb els responsables 
gestors. També es diu que els objectius d'algunes d'aquesta modificació pressupostària, aquesta 
reassignació, és per minimitzar les desviacions d'execució, minimitzar la càrrega administrativa, 
minimitzar les demores en la tramitació, augmentar la capacitat de decisió del gestor. Home, s'ha de 
dir que, a veure, el que es fa d'alguna manera es reglobalitzar aquestes despeses, amb lo qual 
entenem que es perd transparència, i també és perd eficiència pressupostària.

I en tot cas estem d'acord, que s'aconsegueixin aquests objectius o que l'orientació dels objectius 
siguin aquests, però home, han tingut un any per fer-ho, perquè la mirada de la despesa real que hi ha 
hagut en quant a aquests conceptes de  manteniment i reparació és en relació a la despesa del 2013, 
per tant han tingut un any per fer tot aquest treball d'analitzar els contractes i de parlar doncs amb els 
gestors corresponents per assignar les partides pressupostàries amb més eficàcia, eficiència i rigor i 
ho dic amb les paraules que deia fa un moment el senyor Terrades en aquest sentit. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Ortego, té la paraula.

Senyora Ortego: Bé per aclarir-ho una miqueta, perquè jo crec que no s'ha acabat d'entendre la 
resolució en qüestió. Es tracta d'una qüestió molt tècnica, que agrupa partides, que ens permet 
gestionar millor, i pagar fins i tot d'una manera més àgil als proveïdors. El volum i el destí de la 
despesa, és exactament el mateix, simplement el que fem és reorganitzar la dotació pressupostaria 
d'una altra manera.

Que fem? Separem aquells manteniments que són preventius, i que per tant són de més fàcil previsió, 
que queden a les àrees, d'aquells manteniments que són correctius i que per tant poden aparèixer 
d'una manera allò més inesperada, i que si estiguessin repartits a les àrees ens implicaria haver de fer 
a vegades modificacions de crèdit que ens podrien fer alentir, doncs, tots aquests processos. Per tant 
el que busquem es fer-ho tot una mica més fàcil. Però clar, d'això no en podrem extreure que el 
pressupost d'aquest Ajuntament sigui un pur tràmit burocràtic, o que sigui una improvisació com deia 
el senyor Noguera.

Vostès saben que cada mes de novembre - desembre, en parlem, que totes i cadascuna de les 



partides d'aquest pressupost són analitzades, ja  no a nivell polític, sinó  a nivell tècnic i per tant, 
evidentment ens podem equivocar i podem no clavar al cèntim les partides, però evidentment l'estudi 
previ existeix i no podem parlar d'improvisació. Creiem que fer modificacions com aquestes no fan 
perdre transparència ni molt menys, però si que ens fan guanyar en agilitat administrativa i en 
eficiència en la gestió.

És una necessitat que s'ha detectat en les àrees, és cert que la podíem haver entomat una miqueta 
abans i no hi ha hagut temps, això és cert, però mentre podem fer modificacions d'aquestes que ens 
permetin ser més àgils amb la gestió, les continuarem fent, perquè de moment les modificacions de 
crèdit el Govern de l'Estat encara no ens les ha prohibit. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas només dir que, efectivament, avui, fa un moment, acabem de votar 
un recurs d'inconstitucionalitat contra una Llei que va entrar en vigor l'1 de gener del 2014, que ens 
obligarà a replantejar moltes coses, entre d'altres qüestions, sent molt rigorosos, a l'hora de fitxar els 
ritmes de pagaments, i òbviament aquesta modificació de crèdits, tal com deia la senyora Regidora, va 
en aquesta línia, complir amb els terminis de pagament, en aquests moments no només és un desig, 
és també una obligació, però alhora és una causa de possible intervenció d'aquest Ajuntament, i per 
tant ben segur, que haurem d'anar modificant alguns elements que ens permetin acurar un dia, dos 
dies, una setmana, avançar, si pot ser en aquests terminis, algun pagament.

Passaran més coses, entre altres coses perquè algunes qüestions que vam pressupostar abans 
d'entrar en vigor aquesta Llei, avui estant en qüestió, per tant, senyor Gutiérrez, ens haurà de criticar 
més vegades perquè vostès han fet una Llei que impossibilita gestionar els ajuntaments d'una forma 
racional, i per tant haurem de fer molts exercicis per tal d'anar ajustant mecanismes de funcionament 
habituals, per tal de fer possible superar totes les traves, que són moltes, que el Govern del Partit 
Popular ens ha posat, traves quotidianes, i tindrem ocasió de parlar-ne segurament a cada una de les 
Comissions Informatives que vostès viuran en tots aquells temes que tenen vinculació i relació amb 
competències posades en qüestió o en tràmits que requereixen nous procediments. En tot cas 
entraríem a la votació d'aquestes modificacions.

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal del PSC (13), i  11 
abstencions  dels Grups Municipals de CIU (6), PP (3), ICV-EUiA-E (1) i d'AG (1).
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

1r  En data 27 de desembre de 2013 s’ha publicat al DOGC núm. 6529, la Resolució GRI/2715/2013, 
de 19 de desembre, de la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la 
Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013. 

Segons consta a l’Annex 2 d’aquesta Resolució, el municipi de Granollers no percebrà cap import 



procedent del Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013. 

La Resolució esmentada atorga, en l'apartat quart de la seva part dispositiva, un termini de 10 dies 
hàbils per poder presentar al·legacions contra la referida distribució, indicant que, passat aquest 
termini, els càlculs realitzats esdevindran definitius. Això no obstant, la mateixa Resolució indica que 
exhaureix la via administrativa, i per tant, semblaria que els càlculs efectuats ja serien definitius . 

Finalment, la part dispositiva d'aquesta resolució, acaba dient que en contra seva els municipis 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la data de publicació 
en el DOGC, i podran presentar també, de manera potestativa, requeriment previ al recurs esmentat 
davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals, en el termini de dos mesos a comptar 
des de la data de publicació en el DOGC.

2n  Per resolució de l'Alcaldia núm. 3/2014,de 10 de gener, dins del termini a l'efecte conferit, es 
presenten les al·legacions a que s'ha fet referència, tot advertint que es fa sense perjudici que 
l'Ajuntament de Granollers exercitiles accions legals que la pròpia resolució preveu en els terminis que 
en ella s'assenyalen.

En aquestes al·legacions l'autoritat municipal aprecia l'existència de tres vicis en la resolució 
administrativa dictada: nul·litat de ple dret (per manca de competència material, infracció de la reserva 
de llei i ser dictada prescindint total i absolutament del procediment legalment establert a l'efecte), 
vulneració dels principis de seguretat jurídica, objectivitat i equitat, i, finalment, contravenció del 
principi d'anualitat pressupostària. Per això sol·licita a la  Vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals que anul·li la Resolució GRI/2715/2013 i deixi sense efectes la 
distribució de fons per ella efectuada.

També demana a la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
que la distribució de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya, any 2013, es faci d'acord amb els criteris continguts a l’article 51 de la 
Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat, i seguint el procediment legalment 
establert.

Finalment, posa de manifest que, a la vista del redactat literal de l'apartat quart de la part dispositiva 
de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, l'Ajuntament de Granollers considera que el 
càlcul de la distribució de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya, any 2013, és provisional i per tant, fins que no es resolguin les 
al·legacions presentades, en cap cas podrà tenir caràcter executiu.

3r  Els tres vicis al·legats en la resolució de l'Alcaldia núm. 3/2014, de 10 de gener, a que s'ha fet 
esment, es fonamenten de la manera següent:

•  Nul·litat de ple dret de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre

L'article 219 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya (EAC) preveu el següent, en els seus apartats 1 i 4: 

" Article 219. Suficiència de recursos
1. La Generalitat ha d'establir un fons de cooperació local destinat als governs locals. El fons, de 
caràcter incondicionat, s'ha de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i s'ha 
de regular per mitjà d'una llei del Parlament. Addicionalment, la Generalitat pot establir programes 
de col·laboració financera específica per a matèries concretes .
... 4. La distribució de recursos procedents de subvencions incondicionades o de participacions 
genèriques en impostos s'ha de portar a terme tenint en compte la capacitat fiscal i les necessitats 
de despesa dels governs locals i garantint-ne en tot cas la suficiència.  ...." 

L'article 197, apartat 1, i l'article 198 del Decret legislatiu 2/2003, de 18 d'abril, pel què s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  (TRLMRLC) preveuen el següent: 

" Article 197. Fons de cooperació local i tutela financera
197.1 Correspon a la Generalitat, d'acord amb l'article 48 de l'Estatut d'autonomia:



a) Crear el Fons de cooperació local de Catalunya.
b) Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el que determina la
legislació reguladora de les finances locals . ..."

Article 198. Distribució del Fons
198.1 L'import de les participacions consistents en ingressos estatals, de la Generalitat i en 
subvencions incondicionades, s'ha de destinar a integrar el Fons de cooperació local de 
Catalunya.
198.2 D'acord amb el que disposa l'article 48.2 de l'Estatut, correspon a la Generalitat, 
mitjançant la Llei anual de Pressupost, distribuir el Fons, d'acord amb els criteris que legalment 
s'estableixin.
198.3 En tot cas, els criteris de distribució han de tenir en compte les especificitats de 
l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre el règim de les competències locals 
que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials.
198.4 A les subvencions incondicionades que l'Estat i la Generalitat atorguin als ens locals els 
és aplicable el que disposa l 'apartat 3."

La Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, infringeix el principi de reserva de llei establert 
a l'article 219.1 EAC i a l'article 198.2 TRLMRLC ja que es regulen per mitjà d'una resolució els 
criteris de distribució d’aquest Fons de cooperació local i no pas per la llei de pressupostos, com 
fins al moment s'ha vingut realitzant. 

Fins ara, aquests criteris distribució s’han establert per mitjà de les diferents lleis de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya i,en un moment posterior a la publicació d’aquestes lleis, per 
resolució de l’òrgan competent s’ha aprovat l’acte administratiu de distribució concreta d’aquesta 
participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, sense que en cap cas aquestes resolucions procedissin a establir“ex novo”  criteris de 
distribució. 

Així la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007, 
estableix els criteris de distribució i la Resolució GAP/3245/2007, de 26 de setembre, procedeix a 
aplicar aquests criteris i indicar la quantia corresponent. La Llei 16/2007, de 21 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008, estableix els criteris de distribució i 
la Resolució GAP/798/2008, de 12 de març, procedeix a aplicar aquests criteris i indicar la quantia 
corresponent.  La Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2009, estableix els criteris de distribució i la Resolució GAP/347/2009, de 26 
de febrer, procedeix a aplicar aquests criteris i indicar la quantia corresponent. La Llei 25/2009, de 
23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010, estableix els 
criteris de distribució i la Resolució GAP/730/2010, de 16 de març, procedeix a aplicar aquests 
criteris i indicar la quantia corresponent. La Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2011, estableix els criteris de distribució i les Resolucions 
GAP/1865/2011, de 24 de març, GAP/1452/2011, de 9 de juny, i GAP/2431/2011, de 10 d’octubre, 
procedeixen a aplicar aquests criteris i indicar la quantia corresponent. La Llei 1/2012, de 12 de 
febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, estableix els criteris de 
distribució i la Resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, procedeix a aplicar aquests criteris i 
indicar la quantia corresponent.

En concret, l’última Llei de pressupostos aprovada, la Llei 1/2012, de 22 de febrer, estableix al seu 
article 51 la dotació pressupostària del Fons i els criteris de distribució; criteris que s’ajusten a les 
determinacions de l’article 219.4 de l’Estatut d’Autonomia. 

Aquest article estableix que la participació de lliure disposició dels municipis, amb excepció del de 
Barcelona, es distribuirà d’acord amb els criteris següents : 

1.        Atenent a la població com a indicador de despesa. 
2. Atenent a la major despesa associada a la plurinuclearitat. 
3. Atenent a la major despesa associada a la capitalitat comarcal. 
4. Atenent a la despesa per la gestió del territori. 

Per a l’exercici pressupostari 2013 han estat prorrogats els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012, mitjançant Decret 170/2012, de 27 de desembre, modificat pel Decret 



164/2013, de 14 de maig, que estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013. Finalment, 
mitjançant l’Acord del Govern GOV/119/2013, de 27 d’agost, es modifica el límit del crèdit 
prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre. 

Els esmentats Decrets i l’Acord del Govern de la Generalitat no han modificat el contingut de 
l’article 51 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, pel que fa als criteris de distribució del Fons de 
cooperació local i, sobre la base de la pròrroga dels crèdits previstos a la partida corresponent al 
Fons de cooperació, es fixa un límit de depesa del 91,4%. 

La Resolució de la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, infringint el principi de reserva de llei, altera els criteris, distribuint el Fons en funció de 
la diferència entre els imports dels lliuraments a compte de la participació en els ingressos de 
l’Estat dels exercicis 2012 i 2013, sense disposar de cobertura jurídica per dur a terme aquesta 
actuació.

Per tant, resulta òbvia i notòria la manca de competència material de la consellera de Governació i 
Relacions Institucionals per dictar la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, ja que l'únic 
òrgan legitimat per aprovar una modificació dels criteris de distribució indicats a la Llei 1/2012, de 
22 de febrer, és el Parlament de Catalunya i per aquest motiu la resolució indicada incorreria en 
un supòsit de nul·litat de ple dret previst a l'article 62.1 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú .

De la mateixa forma, el fet de dictar-se aquesta Resolució sense que s'hagi seguit la tramitació 
legislativa corresponent a l'aprovació d'una modificació de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, 
comporta que aquesta Resolució incorri en un supòsit de nul·litat de ple dret previst a l'article 62.1 
e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú.

Aquests supòsits de nul·litat de ple dret citats són a més reconeguts de forma expressaen el 
redactat de la Resolució ja que a l’apartat 2 de la part dispositiva s’indica el següent: “ 2. Aquesta 
Resolució resta sotmesa a condició suspensiva fins que s’aprovi l’habilitació legal corresponent 
així com a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del  2014.”

Aquest apartat de la Resolució posa de manifest que la Vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals és coneixedora del fet que està aprovant per mitjà d’un acte 
administratiu una modificació dels criteris de distribució de la participació en els ingressos de la 
Generalitat entre els municipis de Catalunya, integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, quan legalment el que pertocaria per aquesta actuació seria aprovar una llei. 

No resulta admissible legalment que la Resolució es condicioni a l’aprovació d’una posterior llei ja 
que els actes administratius nuls de ple dret en cap cas poden ser objecte de convalidació 
posterior, tal i com reiteradament ha vingut manifestant la jurisprudència. Així doncs, l’eventual 
aprovació posterior d’una modificació de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, o l’aprovació de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014 que modifiqui els criteris de 
distribució d’aquests ingressos en cap cas comportarà que la Resolució citada quedi esmenada, 
ben al contrari, evidenciarà encara més la seva il·legalitat . 

•  Vulneració dels principis de seguretat jurídica, objectivitat i equitat.

Els imports de les esmentades bestretes dels exercicis 2012 i 2013, tal com el seu nom indica, no 
predeterminen en cap sentit les quantitats que finalment rebrà cada entitat pel concepte de 
participació en els ingressos de l’Estat, ja que aquesta es troba subjectaa la determinació de la 
liquidació definitiva, que pot ser, lògicament, substancialment diferent a la quantia dels lliuraments 
a compte. Això ha quedat absolutament acreditat en els exercicis 2008 i 2009, amb substancials 
devolucions per part dels ens locals. 

Concretament, a l’exercici 2013, s‘ha produït un increment molt important en les quanties de les 
bestretes (al voltant d’un 16% de mitjana) com a conseqüència d’una estimació molt optimista de 



la recaptació de l’Estat corresponent a l’esmentat exercici. 

A la vista de les dades disponibles de la recaptació real dels ingressos de l’Estat a novembre 
2013, es constata que és substancialment inferior a la previsió realitzada. Per aquest motiu, és 
altament probable que l’import de la liquidació definitiva de l’exercici 2013 sigui negativa, incidint 
especialment en els ajuntaments que han rebut bestretes superiors que es veuran doblement 
perjudicats: hauran de tornar aquest increment transitori de finançament i, alhora, no tindran cap 
ingrés pel Fons de cooperació local de Catalunya. 

Per tant, la Resolució indicada atorga caràcter definitiu a una distribució basada en criteris 
provisionals el que suposa una vulneració absoluta del principi de seguretat jurídica que ha de 
regir l'actuació dels poders públics i que es preveu a l'article 9.3 de la Constitució espanyola i 
alhora constitueix un atemptat als principis d’objectivitat i equitat que han de regir l'actuació de 
l'Administració Pública.  

•  Vulneració del principi d'anualitat pressupostària.

La Resolució indicada vulnera la normativa sobre compromisos de despesa amb càrrec a 
pressupostos futurs, regulada per l’article 21 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2012, prorrogada per a l’any 2013, que textualment diu: 

“  Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos futurs. 
1. Els compromisos de despesa pluriannual que s’adquireixin d’acord amb el que disposa el text 
refós de la Llei de finances publiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, s’han d’ajustar als criteris, els procediments i els límits establerts pel Govern.” 

L’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, disposa: 

“ L’autorització de despeses amb un abast pluriannual se subordinarà als crèdits que per a cada 
exercici consigni el pressupost de la Generalitat.
2. Aquestes despeses es poden efectuar si tenen per objecte finançar alguna de les atencions 
següents: 
... b) Transferències corrents derivades de normes de rang de llei o de convenis o de contractes 
programa que emparin actuacions d'abast pluriannual. “ 

Certament, la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació 
local de Catalunya, any 2013, no es pot entendre sota cap concepte com una transferència corrent 
que derivi d’actuacions d’abast pluriannual, al ser per la seva naturalesa una transferència corrent 
incondicionada que s’ha d’imputar comptablement al Pressupost 2013, segons l’article 38.1 del 
Reial Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre que textualment disposa: 

“ 1. A càrrec dels crèdits consignats al pressupost tan sols es poden contreure obligacions 
derivades de despeses que s’efectuïn durant l’any natural de l’exercici pressupostari . “

Per tant, el fet de dictar-se aquesta Resolució sense que s'hagi seguit la tramitació pressupostària 
corresponent  comporta que aquesta Resolució incorri en un supòsit de nul·litat de ple dret previst 
a l'article 62.1 e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú.

Aquest supòsit de nul·litat de ple dret citat es reconeix forma expressa en el redactat de la 
Resolució ja que a l’apartat 2 de la part dispositiva s’indica el següent: “ 2. Aquesta Resolució 
resta sotmesa a condició suspensiva fins que s’aprovi l’habilitació legal corresponent així com a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del 2014.”

 Aquest apartat de la Resolució posa de manifest que la Vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals és coneixedora del fet que està aprovant per mitjà d’un acte 
administratiu una despesa corresponent a l’exercici 2013 amb càrrec a partides, encara 
inexistents, del pressupost del 2014,  quan legalment el que pertocaria per aquesta actuació seria 
imputar aquesta despesa a l’exercici 2013. No resulta admissible legalment que la Resolució es 
condicioni a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del 2014, ja que els actes 



administratius nuls de ple dret en cap cas poden ser objecte de convalidació posterior, tal i com 
reiteradament ha vingut manifestant la jurisprudència. Així doncs, l’eventual aprovació posterior 
del Pressupost de l’any 2014 que contempli aquesta despesa en les seves partides, en cap cas 
comportarà que la Resolució citada quedi esmenada, ben al contrari, evidenciarà encara més la 
seva il·legalitat. 

4t  Fins al dia d'avui, aquest consistori no te constància que les al·legacions esmentades hagin estat 
resoltes per part de la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals .

5è  La part expositiva de la Resolució GRI/2715/2013 de constant referència afirma que amb ella 
s'efectua la distribució de l'import destinat als municipis en concepte de participació en els ingressos 
de la Generalitat per import de 37.750.998,94-€ pel tram de lliure disposició, condicionat a l'aprovació 
de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscals, administratives 
i financeres.
Després, la seva part dispositiva (apartat segon) diu textualment que aquesta Resolució resta sotmesa 
a condició suspensiva fins que s'aprovi l'habilitació legal corresponent així com a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de 2014.

Fonaments de dret :

I Els articles 46 i 48 de la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014, que la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és de 
120.582.233,67-€, dels quals 90.241.661,34-€, consignats en la partida GO03D/460.0003/711 “Fons 
de cooperació local Catalunya. Ajuntaments”, s'han de distribuir entre els municipis de forma tal que la 
participació de lliure disposició, amb un import de 86.303.063,50-€, es farà assignant al de Barcelona 
l'import de 3.179.056,69-€ i a la resta de municipis de Catalunya la quantitat de 83.124.006,81-€ ,que 
s'han de distribuir d'acord amb els criteris següents:

–        Atenent la població com a indicador de despesa.
– Atenent la major despesa associada a la plurinuclearitat.
– Atenent la major despesa associada a la capitalitat comarcal.
– Atenent la despesa per la gestió del territori.

Aquests articles estableixen els mateixos criteris de distribució de la participació de lliure disposició 
del municipis, amb excepció del de Barcelona, en el Fons de cooperació local de Catalunya que la  
Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat d'aquell any, prorrogats per a l'any 
2013 i que les diferents lleis de pressupostos de la Generalitat aprovades des del  2007.

II La disposició addicional trentena de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, prescriu que el repartiment del Fons de cooperació local 
de Catalunya corresponent als ajuntament per l'any 2013, per un import màxim de 37.570.998,94-€, 
s'ha d'efectuar amb càrrec al pressupost del 2014.

Tant aquesta Llei 2/2014 com la Llei 1/2014 a que s'acaba de fer esment, publicades ambdues el dia 
30/01/2014, posen de manifest que l'habilitació legal corresponent, a que explícitament es condiciona 
la Resolució GRI/2715/2013, no s'ha produït perquè la primera, com ja s'ha dit, confirma el mateixos 
criteris de distribució que fins ara s'han aplicat i la segona es limita a dir que el repartiment del Fons 
de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntament per a l 'any 2013, s'ha de fer amb càrrec 
al pressupost de 2014, sense  establir a cap criteri de distribució diferent.

III L'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, prescriu que en els litigis entre administracions públiques no es pot interposar recurs 
en via administrativa. Determina que, això no obstant, quan una administració interposi recurs 
contenciós administratiu contra una altre, podrà requerir-la prèviament per a què derogui la disposició, 
anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l 'actuació material, o iniciï l 'activitat a que està obligada.
Aquest precepte afegeix que el requeriment s'ha de dirigir a l'òrgan competent, mitjançant escrit raonat 
que concretarà la disposició, acte, actuació o inactivitat, i ha de produir-se en el termini de dos mesos 
comptats des de la publicació de la norma o des que l'administració que requereix hagués conegut o 
pogut conèixer l'acte, actuació o inactivitat.

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



PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Reiterar íntegrament el contingut de les al·legacions formulades mitjançant la resolució 
de l'Alcaldia núm. 3/2014, de 10 de gener, en relació a la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de 
desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la 
Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013, dictada per la 
Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals , pendents de resoldre.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar, en temps i forma, requeriment previ al recurs contenciós administratiu, davant 
la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, contra aquesta 
Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, 
any 2013, per ella dictada, de conformitat amb els diferents fonaments que s'han transcrits, els ja 
exposats a les al·legacions en el seu dia presentades a que s'ha fet referència, que ara es reiteren, i 
relatiu a que no s'ha complert la condició suspensivad'aprovar-se l'habilitació legal corresponenta que 
expressament resta subordinada. 

La Resolució impugnada es considera nul·la ple dret per infringir la normativa que s'ha transcrit (
manca de competència material, infracció de la reserva de llei i dictada prescindint i absolutament del 
procediment establert a l'efecte)i vulnerar principis seguretat jurídica, objectivitat i equitat i d'anualitat 
pressupostària també invocats, la qual cosa la es posa de manifest en les al·legacions presentades 
mitjançant resolució de l'Alcaldia núm. 3/2014, de 10 de gener, que no s'han resolt.

Tampoc pot produir efectes de cap tipus perquè, incomplintla pròpia previsió continguda en l'apartat 
segon de la seva part dispositiva, no s'ha aprovat l'habilitació legal corresponent, a que resta 
condicionada de forma suspensiva. Les Lleis  1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2014, i 2/2014, de 29 de gener, de mesuresfiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, no hi fan referència sinó, tot al contrari. La primera reitera que els criteris 
de distribució,son els mateixos que sistemàticament han establert les successives lleis de 
pressupostos anualment aprovades i la segona es limita a dir que el repartiment del Fons de 
cooperació local de Catalunya corresponent als Ajuntaments per a l'any 2013, s'ha de fer amb càrrec 
al pressupost del 2014, sense cap esment explícit o implícita una possible modificació dels criteris 
assenyalats.

Tercer.- Sol·licitar a la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals que tingui per presentat en temps i forma el requeriment assenyalat i, d'acord amb el seu 
contingut, l'estimi i anul·li Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, per incórrer en els supòsits 
de nul·litat de ple dret en els fonaments d'aquest escrit, així com també per vulneraciódels principis 
legals en ells transcrits i incompliment la condició suspensiva que expressament es sotmet,deixant 
sense efectes alhora, la distribució realitzada per aquesta Resolució de la participació en els 
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local Catalunya, any 2013.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Sol·licitar a la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals que la distribució de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el 
Fons de cooperació local Catalunya, any 2013, es faci d'acord amb els criteris continguts a l’article 51 
de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat, prorrogats per al 2013, ara 
novament confirmats per l'article  48 de la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2014, i seguintel procediment legalment establert. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Indicar a la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals, que a la vista del redactat literal de l'apartat 4 de la part dispositiva de la Resolució 
GRI/2715/2013, de 19 de desembre, l'Ajuntament de Granollers considera que el càlcul de la 
distribució de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons cooperació local 
Catalunya, any 2013, és provisional i per tant, fins que no es resolguin les al·legacions en el seu dia 
presentades i la reclamació que ara es formula, en cap cas podrà tenir caràcter executiu. 

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.  



L'Alcalde dóna la paraula al regidor Jordi Terrades,

Senyor Terrades: Gràcies, mirin, no reiteraré els arguments jurídics que ens ha llegit la senyora 
Secretària, perquè a més a més, tots els regidors i regidores tenen el dictamen, i per tant seria un pel 
feixuc tornar a reiterar aquests arguments jurídics.
Ara, sí que vull reforçar alguns arguments en defensa d'aquesta proposta, creiem que és una proposta 
legitima en defensa dels interessos de la ciutat de Granollers, del seu Ajuntament, i sobretot de la 
despesa de l'any 2013, estem a l'any 2014, en defensa de la despesa de l'any 2013.

Tots sabem que l'any passat el Govern de la Generalitat no va aprovar els seus pressupostos, els va 
prorrogar. En haver-hi pròrroga, tothom va entendre, va entendre perquè hi havia un decret que es va 
signar pel propi Conseller el 22 de febrer de l'any passat, 2013, en el que, en aquest decret de 
pròrroga, no es variaven en aquest cas els criteris de  distribució del Fons de Cooperació Local. 
Alguns ja vam advertir, fins i tot en aquest, en algun plenari de l'Ajuntament també havia sortit, alguns 
vam advertir que sense debat i control pressupostari al Parlament, l'any passat no es va produir, de fet 
el que s'estava produint era una retallada profundíssima, com ha quedat palesat, quan s'ha pogut 
debatre, discutir, i alguns han aprovat, el pressupost del 2014. El que va fer és consolidar aquestes 
retallades que d'amagatotis s'havien fet el 2013.

Quina va ser la sorpresa, sorpresa que es produeix el 19 de desembre, faltaven 10 dies per acabar 
l'exercici pressupostari de  l'any passat, doncs el 19 de desembre del 2013, la Vicepresidenta del 
Govern i Consellera de Governació publica una resolució en la que es fixen nous criteris de distribució 
del Fons de Cooperació Local de Catalunya, diferents del que van regir l'any 2012. I que en el decret 
de pròrroga del pressupost, no es van modificar, conseqüència d'aquesta nova distribució de criteris, o 
d'aquesta aplicació de nous criteris de distribució, que Granollers, com altres ajuntaments, però que  
Granollers no percebrà cap import procedent del Fons.                        

La partida era petita. Petita, 490.000 euros, que els  hi vull, suposo que encara tenim fresc el debat de 
pressupostos que vam tenir ara fa dos mesos en aquesta Corporació. Amb 490.000 euros, doncs, 
podem fer els jardins del carrer València, per exemple, o la modificació i reforma del passeig de la 
Muntanya, els hi poso dos exemples, podríem parlar de moltes més coses. Si em permeten l'expressió 
col·loquial, escolti, de mica en mica s'omple la pica, que diem per aquestes contrades, 490.000 euros 
que sí que es van aplicar en el pressupost del 2013. Dit d'una altra manera, que sí que es van gastar, i 
que si la Generalitat no els ingressa, vol dir que els tindrem de menys a l'hora de liquidar el pressupost 
del 2013.

De fet, hem vist com s'han anat reduint aportacions en educació, en serveis socials, en cultura, en el 
PUOS, i només faltava veure que deu dies abans d'acabar l'any doncs ens donin aquesta notícia que a 
sobre de la minva de recursos que teníem d'altres convenis, aquests 490.000 euros que formaven part 
del Fons de Cooperació Local no hi fossin. La vicepresidenta. I escolti, això sí que és una modificació 
de crèdit en tota regla, això és una modificació de crèdit, ja n'hem parlat abans, en tota regla. La 
Vicepresidenta va explicar que modificarien aquesta decisió, els ajuntaments afectats, que són de 
tota, diguem de tot l'arc ideològic, no és l'únic al Vallès Oriental tampoc, n'hi ha alguns altres. La 
Vicepresidenta va explicar que modificaria la decisió , però clar, s'acaba el termini per tal que nosaltres 
presentem un requeriment a la Conselleria per tal de que deixi sense afecte aquella resolució, això no 
s'ha produït.

De fet el requeriment, o l'esgotament del termini, s'acaba demà passat i no tenim noticies del Govern. 
De fet avui hi havia Consell Executiu, i que jo hagi vist en els acords de govern, no s'ha produït aquest 
anunci de la Vicepresidenta del Govern, Consellera de Governació, i com que volem defensar els 
interessos de la ciutat, els interessos del pressupost municipal, perquè escolti  ja ens en fiem del que 
diu la Vicepresidenta, però fins que no ho veiem al DOG, com que ja n'hem vist d'altre color, doncs 
miri, escolti, fins que no ho veiem, no ens ho creurem, per tant presentarem, proposem presentar, 
aquest requeriment preventiu, que en tot cas, és un requeriment previ a aportar aquesta decisió de 
Govern als tribunals a través d'un contenciós administratiu, perquè creiem que hi ha una vulneració 
clara de la normativa per part del Govern de la Generalitat , que esperem que rectifiqui.



L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. En tot cas volia intervenir per manifestar el nostre suport al dictamen 
que es planteja avui, en tant que això toca, com ho ha dit el representant del Partit Socialista, no va a 
la vena de Granollers directament, en 490.000 euros, ens sembla que, em disculparan aquells 
municipis que  d'alguna manera sí que han rebut els diners, però en tot cas avui aquí ens toca a 
nosaltres defensar Granollers, i Granollers era una ciutat que els acostumava a rebre.

El Fons de Cooperació Local és un d'aquells ingressos que més o menys sempre han sigut estables, i 
que per tant les administracions locals hi conten, aquesta anulació fa anar molt malament, i per tant 
nosaltres no podem fer altra cosa que posar-nos al costat de l'Ajuntament de Granollers, i reivindicar 
si cal un canvi de criteris en l'assignació d'aquest fons, i en tot cas reivindicar allò que ens sembla que 
ens pertoca. Gràcies.  

Alcalde, senyor Casasnovas, per ICV-EUiA, 

Senyor Casasnovas:   Gràcies Alcalde. El grup d'ICV-EUiA donarem suport al requeriment previ al 
recurs contenciós administratiu, tal com varem demanar a la moció presentada pel nostre Grup el mes 
passat, en la que s'acorda prendre les accions legals que convinguessin per part de l'Ajuntament de 
Granollers per defensar l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local .
 
El nostre Grup  rebutgem la resolució aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, on es 
preveu destinar 37 milions d'euros als ajuntaments. Com s'ha dit, ens tocaven gairebé 500.000 euros 
d'altres anys, aquest any són zero euros de l'any 2013, per incomplir amb els objectius del Fons, ser 
insuficient, arbitrària, i discriminatòria i imposada sense el diàleg amb el món local i enviada als 
ajuntaments en plenes festes de Nadal.
Malauradament, les decisions unilaterals i mancades de diàleg i de consens, l'exclusió de bona part 
dels ajuntaments i el canvi de criteris de forma incomprensible i al marge dels principis legals, ens 
obliguen a rebutjar la distribució dels Fons de Cooperació 2013 i a emprendre  accions legals per 
defensar l'equitat local i la suficiència de recursos .
La resolució sobre la destinació dels 37 milions d'euros i les dates en les que es va publicar la 
mateixa, com he dit abans, al Nadal, el 27 de desembre, va deixar poc marge a les al·legacions i va 
deixar compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions dels ajuntaments , com és 
el cas de Granollers, aquesta darrera circumstància acaba de trencar amb la confiança en el Govern 
de la Generalitat,  amb els criteris que fa sevir per a la distribució del Fons , ja que a part d'insuficients 
comparat amb el 2012, que es van  destinar 92,4 milions d'euros, incloïen 107 municipis, que 
representaven una població de 5,6 milions d'habitants; és a dir un  75% de la població de Catalunya, 
entre ells Granollers.
La marginació d'aquests ajuntaments, d'aquests municipis ve agreujada per una situació financera ja 
precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i que perjudica en la qualitat i la garantia 
en la prestació dels serveis a la ciutadania precisa i més necessaris que mai en el  context de crisi .
Això representa un menyspreu per part del Govern de la Generalitat i la nostre total oposició als 
criteris emprats en l'atorgament del Fons ja que, com he dit,  no s'ajusten als principis que sustenten el 
Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els preceptes continguts a l'article 291 de l'Estatut 
de Catalunya. La participació en els tributs de l 'Estat no són excloents de la participació dels ingressos 
tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha prevalgut com a criteri principal en la resolució del 
Govern en aquests Fons pel 2013. Gràcies Alcalde. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del Partit Popular, no? Per part de Convergència i Unió? Endavant 
senyor Sastre



Senyor Sastre: Sí, moltes gràcies. Bé, des d'aquest Grup, primer de tot estem convençuts, n'ha parlat 
el senyor Terrades, de la disposició de la Vicepresidenta, doncs, a rectificar respecte a, doncs, aquest 
assumpte. Malgrat tot, i jo parlava a la primera intervenció que he fet en aquest Ple, que aquest Grup 
posa per davant els interessos del municipi, de l'Ajuntament de Granollers en aquest cas per davant 
dels interessos que a vegades doncs podem representar les sigles d'un o d'uns determinats partits, i 
sembla fet expressament, però en aquest punt diguem que tindrem l'oportunitat de demostrar-ho, 
perquè votarem favorablement a aquest requeriment. Gràcies.

Alcalde:  Moltes gràcies, Si  no hi ha ningú que demani un segon torn, simplement, no s'haurà de votar 
perquè hi haurà unanimitat.
I jo voldria agrair molt especialment el vot de Convergència i Unió .  

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

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

El 3 d'octubre de 2012 la Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar  definitivament el Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, el qual es va publicar en el DOGC núm. 6336 de 15 
de març de 2013.

Aquest POUM és el mateix que va ser aprovat com a Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística de 
Granollers per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 28 de setembre de 2006 i publicat 
en el DOGC núm. 4798 de 12 de gener de 2007, però que en execució de diverses sentències judicial 
fou anul·lat i va haver de tornar a repetir la tramitació des del tràmit d’informació publica .

Ateses les noves exigències i expectatives que precisa l'actual situació econòmica es proposa la 
present Modificació puntual d’alguns paràmetres del sòl industrial a les Normes Urbanístiques per 
establir les condicions urbanístiques adients per afavorir i activar la implantació i desenvolupament del 
sector industrial al municipi, donant cobertura, tant a processos industrials tradicionals, com a noves 
modalitats productives i d'activitat.
 
D'acord amb el document de Memòria Justificativa i Proposta de Modificació, redactada l'Arquitecte 
Maria Gispert, directora de l'Oficina de Gestió del POUM, incorporat al present expedient, es preveu 
modificar 210, 212, 213, 216 i 217 de les normes urbanístiques del POUM.

Vist l'informe de Secretaria de 18 de febrer de 2014 incorporat a l'expedient, relatiu a les 



determinacions legals que permeten i/o justifiquen aquesta proposta de modificació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Atès els articles 59, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost , 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer , 
pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de l 'expedient.

Atès els articles 52.2c i 114.3.k 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, pel que fa a la competència del Ple de la 
Corporació per a l'aprovació inicial i provisional del planejament general del municipi .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de 
Granollers, pel que fa als articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les Normes Urbanístiques que regulen el 
sòl industrial de Granollers, redactada per la Directora de l'Oficina de gestió del POUM i promoguda 
per l'Ajuntament de Granollers.

SegonSegonSegonSegon.... Sotmetre-la a informació pública pel termini d'UN MES a comptar des de la darrera publicació, 
mitjançant la inserció d'edictes en el Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de més divulgació 
d'àmbit provincial i en el taulell d 'anuncis de la corporació, als efectes de la formulació d'al·legacions.

TercerTercerTercerTercer ....    Sol·licitar informe a la Direcció General de Seguretat Industrial .

QuartQuartQuartQuart.... Notificar el present acord als Ajuntaments limítrofs amb el terme municipal de Granollers .  

Alcalde: Moltes gràcies, en farà la presentació el senyor Terrades que avui té el monopoli de les 
presentacions per part del Govern. Endavant.  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Tots som coneixedors, n'hem parlat moltíssimes vegades, en 
seguirem parlant en aquest Ple, que la situació de crisi econòmica afecta a moltes coses, o ha afectat 
a moltes coses i seguirà afectant a moltes coses. I també ha frenat algun dels aspectes plantejats en 
el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el Pla d'Ordenació que, des del nostre punt de vista, en els 
seus aspectes estratègics segueixen sent vàlids, són essencials des del nostre punt de vista pel 
model de ciutat que volem seguir fent, que volem mantenir, aquesta defensa d'una ciutat mediterrània, 
amb usos i serveis mixtes, sostenible, avançada, no els hi reiteraré els arguments que quan parlem 
d'Urbanisme ja n'hem parlat en aquí, i que ens hem, jo crec, posat d'acord sobre aquests paràmetres 
generals, tots els Grups, la majoria de Grups Municipals, per no dir tots.                                       .            
La ciutat, des del nostre punt de vista, i des del punt de vista urbanístic, ha de seguir estant preparada, 
tenim sòl per tots els usos residencials, equipaments, de serveis, per activitats econòmiques 
industrials. És cert que des de l'any 2002, any en que es va aprovar l'avanç de Pla, del actual Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal hi ha algunes coses que han canviat. Aquestes condicions, o 
aquestes coses que han canviat les anirem abordant, hem volgut per això començar amb una 
modificació puntual que assenyala quines són les principals preocupacions de l'Alcalde, del Govern 
Municipal, i jo crec que de tots els Grups Municipals, que és l'activitat econòmica i la facilitació que 
aquesta activitat econòmica es pugui desenvolupar d'una manera més fàcil a la nostra ciutat. 
De l'estricte compliment de l'actual normativa urbanística, doncs teníem alguns, o s'han constatat 
alguns problemes. Per tant, del que es tracta és de, per un costat, de garantir el creixement d'activitats 
industrials ja consolidades a la nostra ciutat des de fa molts i molts anys, però també facilitar la 
instal·lació de noves activitats industrials i de serveis. Perquè les indústries no són només els 
empresaris o els accionistes d'aquestes empreses, són també els treballadors, són també les famílies, 
que viuen a la nostre ciutat, o en el territori, que també generen per tant riquesa distribuïda i ocupació, 
en tant que consumidors i usuaris de serveis.                  .                  
Modifiquem puntualment 5 articles de les normes urbanístiques pel que fa a la regulació del sòl 



industrial i que, des del nostre punt de vista, dóna sortida als requeriments que se'ns han estat 
plantejant des de sectors empresarials per adequar-nos a les normes circumstancies. Modificacions 
que s'adeqüen al text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, modificacions que afecten a totes les 
zones industrials i que no impliquen tanmateix l'assumpció de noves càrregues que no estiguin 
previstes, tampoc fan variar aquestes modificacions que els proposem aprovar avui inicialment, les 
previsions del planejament en quant a noves infraestructures, en quant a viabilitat, o en quant a 
serveis urbanístics a implantar.                            .                   
Què fem? Doncs el que proposem és facilitar la implantació de noves activitats que necessiten menys 
superfície d'activitat, el que passem a denominar naus niu, en cap cas podran ser inferiors a 250 
metres quadrats, homogeneïtzar a totes les zones industrials la ocupació màxima de les parcel·les, 
tenim diversos polígons industrials i la ocupació màxima d'aquestes parcel·les per part de l'activitat 
industrial era diferent en funció de quin polígon estiguéssim parlant, i per tant el que hem decidit és 
proposar, esperem contar amb el recolzament de tots els Grups, fitxar aquesta ocupació màxima a 
tots els polígons industrials de Granollers en un 60%, que hauria de permetre creixement d'empreses 
consolidades a la ciutat. Fem una aposta, per l'activitat industrial a la nostra ciutat, Granollers és la 
capital d'una comarca amb una dinàmica econòmica important, també des del punt de vista industrial, 
que no hi volem renunciar, ho torno a repetir, la pròpia ciutat n'és un exemple clar. I la demanda que 
teníem, repeteixo, doncs topava amb alguns dels paràmetres actuals de la normativa urbanística 
fitxada fins avui, creiem que la oportunitat i la conveniència  que es vol dur a terme amb relació als 
interessos públics i privats, és justificada a l'hora de presentar aquesta iniciativa. 
Dins també d'aquesta dinàmica, de fitxar com una de les primeres prioritats la dinàmica econòmica a 
la nostre ciutat, i en el nostre territori, també els hi anuncio que els treballs del Pla Director Urbanístic 
del Circuit estan molt avançats i que en les properes setmanes es podrà aprovar l'avanç de Pla, que 
aquí sí que hi ha una re-qualificació d'activitat important, no només a Granollers, de sòl, em refereixo, 
sinó a Montmeló i Parets, és aquesta, també, sinergia entre les administracions, en aquest cas les 
administracions locals i el Govern de la Generalitat de Catalunya.                                 . 
Anuncia'ls-hi també que la propera setmana aprovarem el Plec de clàusules per adjudicar 
definitivament el Pla de la millora urbana de la plaça Baranguer, de Telefònica, per adequar-la també 
a les noves necessitats i a una nova arquitectura, que posi encara més en valor la recent remodelació 
del carrer Girona, des del punt de vista de l'ús ciutadà, però també de l'activitat econòmica, i en 
propers plens, atès que estem parlant de modificacions puntuals d'aquelles coses que no acabaven de 
funcionar, al nostre parer, del Pla d'Ordenació, també el proper Ple, o el següent, acabarem portant 
altres modificacions que fan referència a espais residencials del centre de la ciutat no ben resolts, 
modificacions en el Pla d'aparcaments, i en el Pla de paisatge i les seves normes.                . 

Alcalde: Moltes gràcies. Hi ha petició d'intervencions. Per part d'Acció Granollers, senyor Mur, té la 
paraula.  

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. En tot cas volia intervenir breument. També perquè el nostre Grup en el 
seu moment, en el POUM es va abstenir, llavors, voldria en tot cas argumentar el perquè avui votarem 
a favor. En el general sí que ens vam abstenir.

Avui veiem que aquesta modificació és una modificació que va en la línia d'algunes, ni que sigui 
tangencialment, propostes que vam fer nosaltres en el Ple dels pressupostos. Quan parlàvem de 
potenciar la reindustrialització dels polígons industrials, això és una part, que és la part urbanística i 
que està bé. Nosaltres anem insistint, eh, que també valdria la pena, ja que ens posem a millorar, o en 
tot cas a facilitar que les empreses de Granollers puguin créixer el que els hi toca, els que puguin 
créixer i no n'hagin de fugir, que es el que pretenem tots. I a més a més insistim en el fet d'intentar 
vincular això a una proposta de serveis precisament per aquestes zones industrials de serveis 
comuns, que puguin gestionar aquestes zones industrials.
 
En tot cas, avui hem vist que el que s'està fent és procurar retenir les empreses que hi ha en aquest 
moment a Granollers, i això és positiu. I també facilitar que potser empreses, doncs, que vulguin venir 
de fora cap aquí, puguin fer-ho. En tot cas ens ha agradat la idea de que en una nau no hagi d'haver-hi 
un ús, sinó que n'hi puguin haver varius, perquè això facilita que empreses més petites s'hi puguin 
instal·lar i no requereixin de les mateixes condicions que tots els altres .



I també veiem amb bons ulls el fet de que un dels usos que s'ha incorporat, en els que ja existien, 
sigui l'ús docent entenen aquest ús docent lligat a la formació professional, que és uns dels camins 
que nosaltres també sempre hem reivindicat i hem dit que s'han de potenciar, per diguem-ne, garantir 
que els nostres joves i les nostres joves aconsegueixin trobar feina en el futur, per tant en principi, el 
nostre Grup votarà a favor.  

Alcalde: Gràcies. No sé si hi ha algun altre Grup que vulgui intervenir? Sí, perdó circulava cap a la 
meva esquera i ara torno a la meva dreta, endavant senyor Casasnovas,

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Sobre aquesta modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística de Granollers, per afavorir i activar la implantació i desenvolupament del sector industrial 
al municipi, el nostre Grup ho veu amb bons ulls, més amb la situació de crisi que estem patint des de 
ja fa massa anys i amb el que implica per a la indústria de la nostra ciutat, possibilitant d'adaptar les 
seves necessitats actuals i l 'oportunitat de crear ocupació.

Aquesta mesura pot afavorir la implantació de noves activitats econòmiques als nostres polígons, així 
com la diversificació d'activitats amb la divisió de les naus.

El grup d'Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa li donarem suport, però de totes 
maneres deixi'ns que li diguem a l'Equip de Govern que, com fa sovint, aprofitant que el Pisuerga 
passa per Valladolid, aprofiten la modificació per ficar cullerada i de pas regular altres temes que no 
tenen res a veure amb l'afavoriment de l'economia i la indústria d'aquesta ciutat. Perquè evidentment 
el senyor Terrades no ha parlat de certes coses, que també impliquen aquesta modificació. Els parlo 
de la cua que han afegit amb els usos, “és prohibeix l’ús de prestació de serveis de naturalesa 
sexual”. Ja ho varen fer amb les ordenances de civisme, incloent una regulació allà on no toca, perquè 
la prostitució no és un problema de civisme, sinó d'arrel social i ara ho tornen a fer en aquesta 
modificació del POUM per a prohibir instal·lació als polígons  . 

No és si estem a favor o en contra de les activitats de naturalesa sexual. A amplis sectors de la 
societat , hi ha un rebuig a una pràctica que converteix les relacions sexuals en un intercanvi mercantil 
amb components de domini i vexació , en el millor dels casos, i d'abús, agressió o risc per a la salut , 
la seguretat i la llibertat dels qui l'exerceixen , en el pitjor. Als que defensem la regulació de la 
prostitució no vol dir que tinguem qualsevol pretensió d'avalar o beneir-la. Com saben, entenem que 
és una mica hipòcrita, o incomprensiblement ingenu, pensar que si la prohibim o l'amaguem deixarà 
d'existir. El debat, està en un marc regulador, que han de fer altres administracions i que farà aflorar la 
realitat de la situació que pateixen els qui es dediquen i l'economia submergida vinculada a aquesta 
activitat , de la qual es lucren impunement nombrosos empresaris del sexe. Ens posicionarà millor per 
combatre la delinqüència que sovint l'envolta , i ens permetrà abordar el disseny d'estratègies per a 
aquelles dones que vulguin abandonar aquesta pràctica.

Com els hem dit votarem favorablement a aquesta modificació, però demanaríem a l'Equip de Govern 
que quan porti a Ple punts que poden ser positius per a Granollers, com és el cas, no intenti marcar 
gols per l'escaire i encabir allò que no toca a l 'aixopluc d'una proposta interessant.
Gràcies Alcalde

Alcalde: Moltes gràcies. Torno a mirar cap a la meva esquerra, no hi ha cap Grup que vulgui 
intervenir? El senyor Terrades té la paraula, que em sembla que té ganes de parlar.

Senyor Terrades: Molt breument. Per refrescar la memòria. El 2005, que és quan es va fer l'aprovació 
inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, fins i tot recordo la provisional, tots els Grups 
Municipals de la Corporació, érem exactament els mateixos que ara estem assentats en aquest 
hemicicle, vam votar a favor del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Esquerra Republicana també, 
senyor Mur. I després en l'aprovació definitiva, en text refós, que el Govern de la Generalitat ens va fer 



incorporar alguna prescripció nova, per cert, alguna de les prescripcions que ens va fer incorporar es 
el que després va obligar a suspendre el Pla i tenir-lo que tornar a posar a exposició pública, m'estic 
referint a la carretera que passa pel costat, al desdoblament de la carretera que passa pel costat del 
polígon. El Partit Popular en aquella votació del text refós definitiu es va abstenir, però bé, dit això 
només per la precisió de l'Acta.                           . 
No és que hem aprofitat que el Congost passa per Granollers per tal de canviar el tema aquest que 
vostè estava parlant. Miri, jo no entraré en els argumentaris que vostè ha explicat, perquè em toca 
defensar, en tot cas, la normativa urbanística, i el que fem és exactament això, introduir un nou punt 
en la normativa urbanística d'aquelles activitats que són compatibles o no, a les activitats industrials 
en els nostres polígons, justament per prohibir expressament les activitats de naturalesa sexual. Dit 
d'una altra manera, allò, ras i clar, volem impedir que en els polígons industrials de Granollers s'hi 
puguin instal·lar macro prostíbuls. I si ho hem introduït, no ha estat per una vel·leïtat d'aquest Equip de 
Govern, o del Govern, sinó perquè probablement més enllà de les necessitats de creixement d'unes 
industries o de que algunes industries necessitin espais més petits dels que necessitaven a l 'any 2002 
o fins i tot a l'any 2005, doncs algú a intentat doncs fer propostes d'aquestes característiques. La 
millora manera de blindar el tema, tot i que la normativa urbanística ho deixi clar, que és el que també 
estem proposant avui aquí.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELLDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELLDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELLDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL    
ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT APROVAT PER RESOLUCIÓ DASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT APROVAT PER RESOLUCIÓ DASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT APROVAT PER RESOLUCIÓ DASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT APROVAT PER RESOLUCIÓ D ''''ALCALDIA DEALCALDIA DEALCALDIA DEALCALDIA DE    
12121212    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2014201420142014

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

Per resolució d'Alcaldia de data 12 de febrer de 2014 es va aprovar el nomenament dels membres que 
composen el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers, que es transcriu 
literalment:

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

Relatiu a nomenar els membres del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers ,

FetsFetsFetsFets    ::::

1r El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 29 de gener de 2013, va aprovar la creació del 
Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers, aix´í com l'aprovació inicial del seu 
Reglament de creació i funcionament.

2n Que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de juliol de 2013 es va publicar 
l'edicte relatiu a l'aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de Granollers amb la publicació del text íntegre de l 'esmentat Reglament..

3r El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers té com a objectiu fonamental 
esdevenir un òrgan d’assessorament qualificat format per experts professionals i de reconegut prestigi 
vinculats als principis i àmbits establerts als instruments internacionals i locals sobre 
desenvolupament sostenible.
,
4t Que cal nomenar als vocals titulars que composen el Consell Assessor de Medi Ambient i 



Sostenibilitat d'acord amb el que estableix l'article 10 del Reglament esmentat.

Que cada grup polític amb representació municipal han proposat els membres que l'hauran de 
composar, prèvia consulta del regidor de Medi Ambient i Espais Verds.

Que el Servei de Medi Ambient i Espais verds ha proposat els vocals experts en els diferents àmbits 
ambientals.

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

I L'article 6 del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat estableix que 
l'esmentat Consell Assessor estarà composat pels següents membres:
a) President/a: l’Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que podrà delegar en el regidor de Medi 
Ambient i Espais Verds.
b) Vicepresident/a: Un/a regidor/a designat per l’Alcalde.
c) Secretari/ària de l’Ajuntament, que podrà delegar en un/a tècnic/a municipal
d) El/la cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament.
e) Vocals.

- Un/a regidor/a o representant per cada grup polític amb representació municipal . 
- Un màxim de 15 i un mínim de 8 persones expertes professionals i de reconegut prestigi, 

vinculades al desenvolupament sostenible.

II L'article 10 del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat estableix que el 
nomenament dels vocals dels titulars del Consell seran nomenats per l’Alcalde, mitjançant Resolució i 
ratificats pel Ple Municipal.
Així mateix estableix que la proposta de vocals la faran en el cas de : 
- Els vocals representants dels grups municipals els propis grups dels diferents partits . 
- Els vocals experts en els diferents àmbits ambientals en base a una proposta motivada del Servei 

de Medi Ambient i Espais Verds. 

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar el nomenament dels membres del Consell Assessor de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de Granollers que es detallen a continuació :

MembresMembresMembresMembres CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec
- Josep Mayoral i Antigas President
- Albert Camps i Giró Vicepresident
- Marta Chillida Munguet Secretària per delegació de la Secretària general
- Quim Comas Estany Vocal i Cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds
- Àlex Sastre Prieto Vocal del Grup Municipal de Convergència i Unió
- Javier Rojas Botella Vocal del Grup Municipal del Partit Popular
- Josep Casasnovas Vaquero Vocal del Grup Municipal d'ICV-EUA
- Pep Mur i Planas Vocal del Grup Municipal d'Acció Granollers
- Andreu Salvat Saladrigues Vocal expert 
- M. Carme Esplugas i Martí Vocal experta
- Marta Tomas Rocabruna Vocal experta
- Manel Isnard Blanchar Vocal expert
- Carme Clapés i Alemany Vocal experta
- Jordi Ruíz Olmo Vocal expert
- Margarida Bosque Oliveras Vocal experta
- Albert Estapé Vila Vocal expert
- Berta Aguilera Herrera Vocal experta

SegonSegonSegonSegon.... Ratificar els nomenaments continguts en aquesta resolució a la propera sessió plenària .

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquesta resolució a les persones interessades.



QuartQuartQuartQuart.... Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ."

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

L'article 10 del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat estableix que el 
nomenament dels vocals dels titulars del Consell seran nomenats per l’Alcalde, mitjançant Resolució i 
ratificats pel Ple Municipal.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Ratificar el nomenament dels membres del Consell Assessor de Medi Ambient i 
Sostenibilitat aprovat per la resolució d'Alcaldia de data 12 de febrer de 2014, de conformitat amb el 
que estableix l'article 10 del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambients i Sostenibilitat de 
Granollers. 

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de Medi Ambient i Espais Verds. 

Senyor Camps: Bé, gràcies Alcalde, bon vespre a tothom. En el Ple del mes de gener de 2013 es va 
aprovar la creació del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers i del Reglament 
que el regula.

En aquell Ple, quan vaig fer la presentació, vaig esmentar algunes qüestions que ara voldria recordar.
Primer deia que la creació del Consell Assessor responia a la necessitat que s'havia expressat en el 
moment que es va iniciar el procés  participatiu d’elaboració de la nova Agenda 21 Local, on es 
proposava  reformar el Consell de Medi Ambient per fer-lo més efectiu i operatiu.

I aquesta proposta va ser recollida, i està recollida en el Pla d’Actuació Municipal (2011-2015). Per 
tant, el que farem avui, serà acabar tot un procés que ja ha portat uns mesos de treball. I l'acabem ara  
un cop aprovada la seva creació i el Reglament, ara correspon ratificar la Resolució d’Alcaldia de 12 
de febrer d’enguany que nomenava les persones que composaran el Consell Assessor, en base a una 
proposta motivada pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds. Proposta que abans de fer-se efectiva 
va ser consultada amb tots els Grups Municipals, com així havia estat el compromís adquirit .
Una composició que esporàdicament i en funció de la temàtica, com també vaig esmentar en el Ple 
del mes de gener, com preveuen els estatuts, podrà veure’s ampliada amb altres persones expertes o 
amb tècnics municipals.

El reglament proposa que el Consell estigui format, a part del president , vicepresident, secretari/ària i 
demés càrrecs, per una sèrie de vocals: un representant per cada grup amb representació municipal i  
un grup d’entre 8 i 15 persones, esmenta el Reglament, expertes professionals i de reconegut prestigi 
vinculades al desenvolupament sostenible.



I la proposta és de nou persones, que, breument, totes tenen un currículum molt extens, però jo 
esmentaré breument, només el perquè en formen part.
La senyora Berta Aguilera Herrera que és llicenciada en ciències biològiques, cap de departament de 
Ciències i Tecnologia i professora de Ciències de la Naturalesa a l’IES Escola Municipal de Treball .
També la senyora  Margarida Bosque Oliveras, mestra d’educació infantil i cicle inicial a l’Escola Pia 
de Granollers i membre de la comissió de Medi Ambient de l’escola .
La senyora Carme Clapés i Alemany, gerent del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental.
La senyora Carme Esplugas i Martí, catedràtica de biologia a l’IES Antoni Cumella i membre del 
seminari permanent de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El senyor Albert Estapé Vila, enginyer tècnic industrial elèctric, que és director tècnic a l’empresa 
Estabanell Energia.
El senyor Manel Isnard Blanchar, llicenciat en ciències biològiques, actualment és el responsable de 
medi fluvial del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs .
El senyor Jordi Ruiz Olmo, doctor en Biologia, és actualment subdirector general d’activitats 
cinegètiques i piscícoles del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya.
El senyor Andreu Salvat Saladrigues, llicenciat en biologia, treballa a Aprèn Serveis Ambientals des 
d’on ha participat en algunes de les millores aplicades a la conca del Besòs i al riu Congost al seu pas 
per Granollers.
I finalment, la senyora Marta Tomàs Rocabruna, enginyera, cap de Distribució Vallès Oriental Oest 
Granollers de l’empresa Sorea. 

El seu perfil respon fonamentalment a aquells temes de sostenibilitat que es treballen més 
directament des del Servei de Medi Ambient; entenem que la sostenibilitat, en concepte ampli, també 
està present en altres àmbits com, per exemple, el de la mobilitat, la salut o l’urbanisme i  és en el sí 
dels òrgans de participació que disposen aquests serveis que s’han de tractar els temes ambientals 
que s’hi vinculen.

Bé, ara correspon posar en marxa el Consell. La primera reunió ja està prevista per ben aviat, per la 
setmana vinent, el dia 6 de març. Hi analitzarem, aprofitant els deu anys de la creació de l’espai 
natural de Can Cabanyes les actuacions desenvolupades al llarg d’aquesta dècada a l’entorn fluvial i 
voldrem establir conjuntament el full de ruta en aquest àmbit en l’horitzó de 2025.

I ja pensem el proper tema a posar sobre la taula del Consell Assessor de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de cara a la següent sessió, que sigui el de l’estalvi i l’eficiència energètica, i la 
implantació de les energies renovables a la nostra ciutat . Moltes gràcies.

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 UNANIMITAT

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ACCIÓ GRANOLLERSMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ACCIÓ GRANOLLERSMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ACCIÓ GRANOLLERSMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ACCIÓ GRANOLLERS,,,,    
CIU I ICVCIU I ICVCIU I ICVCIU I ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E DE RECOLZAMENT A LA CONSULTA DELE DE RECOLZAMENT A LA CONSULTA DELE DE RECOLZAMENT A LA CONSULTA DELE DE RECOLZAMENT A LA CONSULTA DEL    9999////11111111////2014201420142014    SOBRE SI LA NACIÓSOBRE SI LA NACIÓSOBRE SI LA NACIÓSOBRE SI LA NACIÓ    
CATALANA VOL ESDEVENIR UN ESTATCATALANA VOL ESDEVENIR UN ESTATCATALANA VOL ESDEVENIR UN ESTATCATALANA VOL ESDEVENIR UN ESTAT ....

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



El passat 12 de desembre, el Govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar la convocatòria d’una 
consulta el 9 de novembre de 2014 per tal de decidir el seu futur polític.

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 16 de gener de 2014 la resolució  479/X mitjançant la 
qual es sol·licita al Congrés dels Diputats que,  en virtut de l'article 150.2 de la Constitució, transfereixi 
a la Generalitatde Catalunya  la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum.

Per primer cop en la història els ciutadans de Catalunya podrem exercir el dret a decidir. Amb una 
doble pregunta que concilia la voluntat d’incloure tots els partidaris del dret a decidir i la claredat .

L’acord històric entre les forces partidàries del dret a decidir atorga una majoria parlamentària 
amplíssima en favor de preguntar a la ciutadania el futur de Catalunya.

Els Grups Municipals d’Acció Granollers, CiU i ICV-EUA proposen al Ple de l’Ajuntament de 
Granollers 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 ::::    

PRIMER. Manifestar la seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de 
manera lliura i democràtica, el seu futur col·lectiu.

SEGON. Manifestar el seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants 
legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat.

TERCER. Fer una crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic, decidint el seu destí.

QUART. Donar recolzament a la resolució 479/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la 
Generalitat de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre 
el futur polític de Catalunya.

CINQUÉ. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les associacions municipalistes, i a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI). 

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

APROVAT PER MAJORIA SIMPLE, amb el vot favorable dels Grups Municipals del CIU, ICV-EUiA-E i 
d'AG,   l'abstenció del Grup Municipal del PSC, i el vot en contra del Grup Municipal del PP.
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REFERENDUM ILEGALREFERENDUM ILEGALREFERENDUM ILEGALREFERENDUM ILEGAL

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

REBUTJADA per majoria absoluta, amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC, CIU, 
ICV-EUiA-E i AG, i el vot a favor del Grup Municipal del PP



 
10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE EL DRET AMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE EL DRET AMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE EL DRET AMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE EL DRET A    
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYADECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYADECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYADECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA

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

La Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut de Catalunya aprovat en referèndum 
per una majoria de catalans i catalanes, va ser interpretada per molts com la confirmació que les 
ànsies d’autogovern de bona part de la ciutadania de Catalunya no cabien ja en la Constitució 
Espanyola.

D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent malestar fiscal 
català, tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat . 

A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist agreujada amb motiu 
de la crisi econòmica. I la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a Catalunya, 
així com l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs espanyols del model de 
finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut català i la manca de sensibilitat suficient 
sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya . 

Tenint en compte la suma d’aquestes i d’altres raons, i davant l’anunci de la convocatòria d’una 
consulta per tal de què el poble de Catalunya pugui decidir la seva relació amb la resta d’Espanya .

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

1.- El seu reconeixement per l’acord ’una majoria de forces polítiques parlamentàries catalanes,de 
treballar per fer possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya pugui decidir, de 
manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu i el de les relacions entre Catalunya i la resta 
d’Espanya.

2.- El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble 
català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat. 

3.- La necessitat que el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya, busquin el diàleg, per tal de 
fer possible la consulta, i en el marc de la legalitat.

4.- Comunicar aquest acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis . 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable del Grup Municipal del PSC, l'abstenció 
dels Grups Municipals de CIU, ICV-EUiA-E i AG, i el vot en contra del Grup Municipal del PP

 

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

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim el torn de precs, preguntes i interpel·lacions. Senyor Mur. Senyor 
Casasnovas? Endavant,



Senyor Casasnovas: Volia preguntar-li a la regidora de Comunicació Alba Barnusell sobre la pàgina 
web de l'Ajuntament, concretament sobre el requadre que hi ha de Twiter on apareixen les piulades 
del Twiter oficial de l'Ajuntament, i alguna repiulada de segons quina entitat. En concret, sobre quin és 
el criteri que és fa servir per determinar quines piulades són les que poden aparèixer en allà. Perquè 
miri, després del passat Ple, el nostre Grup va enviar diverses piulades adreçades a @granollers, que 
és l'adreça d'aquest requadre, del Twiter de l'Ajuntament, i varem comprovar que no han aparegut mai 
en aquest requadre de Twiter.

Ara no fa massa setmanes, a principi de mes es va presentar la nova Seu electrònica, que encara que 
no sigui  ben bé la seva Àrea, està relacionada. I a la nota de premsa diuen: l'Ajuntament de 
Granollers fa un pas en la millora de l 'accessibilitat de la informació i aprofita la posada en marxa de la 
Seu, per complir obligacions derivades de la recent Llei de Transparència, l'Alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, ha remarcat l'aposta clara en transparència, donar més informació per facilitar la 
participació de manera que la ciutadania entengui més i millor l'acció de l'Equip de Govern, amb 
l'administració i la gestió, com pot veure, la mateixa nota de premsa, ja ho diuen, l'Equip de Govern, 
doncs, del nostre Grup entenem que la transparència també es dóna  donant a conèixer el que diuen 
els Grups de l'oposició, els ciutadans, perquè per això li demano, que el Twiter de la web reculli 
aquelles opinions que siguin respectuoses i es doni difusió a opinions i informacions que puguin fer 
els diversos Grups Municipals. I d'altra banda, també li torno a demanar, com hem fet en altres 
ocasions, un espai a la pàgina web pels Grups Municipals, i que no sigui un espai que estigui amagat.  

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Barnusell, per contestar-li. Endavant,  

Senyora Barnusell: Si, miraré de contestar-li la informació que sàpiga i si no després amb la Cap de 
Premsa n'acabem de parlar. En el tema de les repiulades, jo no estic al cas, perquè és un tema 
totalment tècnic, i per tant, sí que el que em comprometo és que jo crec que cal un criteri , el meu criteri 
és que el Twiter oficial de l'Ajuntament de Granollers no ha de repiular cap twit ni de cap partit polític, 
ni de cap persona, ni de cap entitat, si no és impossible arribar a repiular tothom. I aquest és el meu 
criteri personal. Com que no segueixo el 100%, ni al dia, ni sóc jo qui el segueixo ni qui el porto, no li 
puc dir, i per tant no li puc contestar sobre "lo" altre, però allà tenim la Cap de Premsa, i després en 
parlem.
Sí que estic d'acord i crec que cal fer un criteri, jo en aquest cas també l'he demanat, un criteri d'ús del 
que repiula, del que no, i del que ha de dir aquest Twiter oficial de l'Ajuntament, però sota el meu 
criteri no ha de repiular cap repiulada.            
Pel que fa a la transparència, totalment, la transparència hi ha de ser de tots els Grups. D'espais pels 
Grups? S'està millorant l'accessibilitat amb l'espai pels Grups, i qualsevol proposta, em sembla que 
tenim pendent una "sentada" el dia que vulguin per parlar com ha de ser, de quines són les idees, i de 
quina proposta hi ha. Sí que d'entrada dir-li només que fent un seguiment per les webs de diferents 
ajuntaments a nivell de tot Catalunya, de moment, poques n'hi ha que superin el nivell de 
transparència i el nivell d'informació dels Grups Municipals a aquesta, però sí que estic disposada 
com ja els vaig dir a vostè i al Pep Mur, que té al company, per això miro cap allà, eh, que si trobàvem, 
que si trobàvem altres alternatives i altres possibilitats i altres ajuntaments , en podíem parlar, i innovar 
en aquest aspecte. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Casasnovas, alguna altra pregunta. 

Senyor Casasnovas: Sí. 



Alcalde: Endavant.  

Senyor Casasnovas: Continuant amb temes de comunicació, volia demanar-li a la regidora de 
comunicació, Alba Barnusell, que la cobertura que fa VOTV del Ple Municipal, s'ampliï. Amb l'actual 
cobertura que es fa, es fa una peça aproximadament d'un minut i mig, que no dóna per explicar massa 
la realitat del que, del debat, del que ha passat en aquesta Sala de Plens. Habitualment el que dóna 
és per explicar per sobre els quatre punts del Ple i el vot de cada Grup, sense saber els ciutadans de 
Granollers el perquè ni el sentit de vot de cada Grup.

Això entenem que també seria transparència, que els ciutadans poguessin saber el que realment es 
debat aquí, i no un simple titular sense entrar en profunditat amb el que s'ha debatut, espero que la 
seva resposta no sigui perquè les peces aquestes són d'un minut i mig per qüestió de temps, de que 
es disposa en l'informatiu per encabir altres informacions, perquè quan es vol, bé que a l'informatiu 
n'hi ha. Com aquesta setmana passada, en la que hem pogut veure un publireportatge de gairebé cinc 
minuts de la conferència de l'Alcalde, que em sembla molt bé que es faci, però demano que la 
cobertura del Ple sigui més amplia, entenem que si tenen la voluntat de que als ciutadans els hi arribi 
una informació detallada, plural i transparent, es pot fer, amb els mateixos costos, ja que el periodista 
que fa habitualment la cobertura de les sessions plenàries està aquí fins a  la seva finalització. 
Gràcies. 

Alcalde: Senyora Barnusell, té la paraula per contestar.

Senyora Barnusell: moltes gràcies Alcalde. Després li diré que puc estar d'acord amb la petició i si de 
cas la fem com Ajuntament. Però dir-li i recordar-li que Vallès Oriental Televisió és un Consorci de nou 
ajuntaments, i jo en aquest cas represento el mateix que representa vostè, en el Consell Assessor, té 
un Consell Assessor VOTV que es reuneix dues vegades a l'any, si no vaig errada, però que els 
membres del Consell Assessor poden parlar amb el Director i amb la Cap d'Informatius sempre que 
vulguin, i per tant jo formo part d'aquí mateix, no formo part de cap organisme més de VOTV, com 
qualsevol altre regidor de Comunicació d'aquests nou ajuntaments.
Es allà on podem traslladar, com a persones, com a partits, també hi ha representants d'entitats, com 
a ciutadans, les nostres peticions i les nostres voluntats. Sí que de totes maneres, a través del gabinet 
de premsa aquí farem traslladar, tot i que és complicat l'encaix, i la resposta la tindran de nou 
ajuntaments, però sí que la petició la traslladarem. Però si  m'ajuda la traslladem plegats en el Consell 
Assessor.   

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra pregunta Senyor Casasnovas?

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Per no perdre el costum continuarem amb la regidora Alba 
Barnusell, en aquest cas canviarem d'Àrea, i serà qüestió de temes de cultura. Com deu recordar el 
nostre Grup va denunciar en dues ocasions les filtracions d'aigua que va haver-hi per la pluja a la 
Biblioteca Can Pedrals, i el que li volia preguntar és: quines mesures han pres, si són definitives, i ens 
pot garantir que si s'han fet aquestes actuacions? En propers episodis previsibles de pluja, i esperem 
que sigui així en aquesta primavera, no tornem a trobar les instal·lacions inundades, o baixant aigua 
pels quadres elèctrics. Gràcies.

Alcalde: En tot cas aquesta no és una pregunta que li hagi de fer a la senyora Barnusell. En la propera 
Comissió Informativa d'Urbanisme li podran explicar fil per randa les obres fetes i les obres que estan 



previstes, sense cap mena de problema. Alguna altra pregunta?

Senyor Casasnovas: No, però entenc que també li correspon a la senyora Barnusell perquè les 
biblioteques són de Cultura, tot i que les millores puguin ser d'Obres.

Alcalde: Vostè pot entendre el que vulgui, i jo com Alcalde em toca suggerir que contestin qui 
contestin. Aquest és un tema que es tractarà a la Comissió Informativa, que li he indicat, i el senyor 
Albert Camps es queda encarregat de que així sigui. Més preguntes? Partit Popular endavant. Perdó, 
estava vostè? Sí?

Senyor Casasnovas: Sí, sí.

Alcalde: No, no. Pot seguir, eh. No hi ha presa, eh. Partit Popular, endavant. 

Alcalde: Partit Popular, endavant, 

Senyor Fermín Gutiérrez: Sí, gràcies Alcalde. En el darrer Ple li vaig fer un prec que deia textualment:   

"Estem veient que els caps de setmana onegen les banderes a l'Ajuntament, però com vostè molt bé 
sap, han d'estar hissades els set dies de la setmana. 
Saben perfectament que això no és un caprici, sinó una obligació, tal i com estableix l'article 4 de la 
Constitución Española.
Li recordem que les lleis estan per complir-les, i vostè com a màxima autoritat local , està obligat a 
complir i fer complir la llei .
Per tant, els prego que les banderes onegin al balcó d'aquest ajuntament i a la Sala de Plens." 
La resposta del senyor Alcalde va ser: “Molt bé, un altre prec.”
Com que no hem va dir res n'hi tampoc les han posat, li faig una pregunta: Pensa posar les banderes 
tots els dies de la setmana com estableix l 'article 4 de la Constitució, si o no? Gràcies.  

Alcalde: Nosaltres tenim uns usos i uns costums en aquesta, en aquest Ajuntament que porten molts 
anys funcionant, sense que ningú hagi tingut cap problema. I per tant seguirem amb els mateixos usos 
i els mateixos costums. Alguna altra pregunta? Endavant senyor Sastre, per Convergència i Unió

Senyor Sastre: Seria una pregunta adreçada al regidor Albert Camps, d'Obres i Serveis, aquests dies 
hem estat veient com s'estan produint reparacions al paviment de la carretera i sobretot de la plaça de 
la Corona. Suposo que ja estava planificat o va ser per l'impacte dels corredors de la Mitja Marató que 
va deteriorar el terra. La meva pregunta seria, si el cost d'aquestes reparacions el paga l'empresa o el 
paga l'Ajuntament en aquests ja, en aquests moments que ja ha passat un temps  d'ençà de la reforma 
?

Alcalde: Senyor Camps, endavant,



Senyor Camps: Bé, ho vam explicar a la Comissió Informativa de Territori i Ciutat, però no em fa res 
tornar-ho a explicar. Vam explicar que arran de  la pavimentació del carrer Anselm Clavé, el projecte 
preveia l'aplicació d'un tipus de producte que havia funcionat molt bé en altres zones de la ciutat de 
peatonalització, i que vam adonar-nos, o es va adonar tècnicament, doncs, que aquest producte 
aplicar-lo al tram aquest d'Anselm Clavé i de la plaça de la Corona, no funcionava.
A partir de redactar aquest tema es va canviar de procediment i la qüestió està en que a partir d'una 
determinada alçada, doncs, del carrer Anselm Clavé, el paviment no ha portat problemes. Ara es 
tractava de rescatar la garantia, doncs, de poder fer la reparació de la part del carrer Anselm Clavé, 
cosa que es va fer seguint el procediment tècnic, doncs, que havia funcionat a partir del carrer Sant 
Roc / Agustí Vinyamata, doncs, cap a Torres i Bages. Quedava pendent la part de la plaça de la 
Corona que el que s'ha fet, i com deia s'ha explicat a la Comissió Informativa, de Territori i Ciutat, 
doncs, amb els mitjans tècnics i el procediment tècnic, doncs, que s'ha fet a tota la resta del Anselm 
Clavé i que ha donat bon resultat, doncs, d'aplicar-ho ara a la plaça de la Corona i així ho estem fent 
amb uns Plans d'ocupació, doncs, que s'estan executant aquesta reparació que entenem, doncs, que 
esperem, doncs, que doni resultat i que sigui ja definitiu.  

Alcalde: moltes gràcies, més qüestions ? 

Senyor Sastre: Jo. Em sembla que no ha acabat de quedar exactament clar qui està pagant el cost 
d'aquesta reparació que és només el que li he preguntat. 

Alcalde: En tot cas vostè pot preguntar el que vulgui, i el senyor Camps pot argumentar també el que li 
pertoqui. I en tot cas vostè ara pregunta, i el senyor Camps ara li contestarà.

Senyor Camp: Com vam informar a  la Comissió Informativa de Territori i Ciutat, doncs, la part que 
hem, això ho acabarem, o podem acabar de concretar, però la part que ens permetia rescatar l'aval 
que teníem de les empreses que havien fet l'obra, doncs, va permetre actuar en el tram d'Anselm 
Clavé, i llavors el que fem ara, doncs és, com deia, a través dels Plans d'Ocupació i aportant el cost 
del material que suposi, doncs, acabar de fer aquesta reparació. És possible que aquesta fase, no sé 
si queda algun fons del Pla de Rescat que hem tingut per part de rescatar la garantia, doncs, 
dipositades per l'empresa, i si hem hagut d'aportar alguna partida pressupostària nostra, es farà, 
perquè el que ens interessa és que la plaça quedi en bon estat, com s'ha demostrat, doncs, que ha 
estat oportú fer la reparació en el carrer Anselm Clavé amb el sistema que hem emprat.  

Alcalde: En tot cas, en la Comissió Informativa que s'ha tractat el tema s'especificarà al cèntim, el que 
vostè demana. Més preguntes? no? En tot cas, si no hi ha res més, ara quedaríem a disposició dels 
ciutadans i ciutadanes que ens acompanyen. 

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i trenta 
minuts 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


		2014-03-27T10:44:57+0100
	CPISR-1 AURORA CORRAL GARCÍA


		2014-03-27T10:46:55+0100
	CPISR-1 Josep Mayoral Antigas




