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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    10101010    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        30303030    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2012201220122012
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il�lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia i Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Sr. Pere García de los Riscos
Sra. Maria del Carmen Garrido i López
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Mariona Pons i Rodríguez
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sr. Àlex Sastre i Prieto
Sra. Verònica Navarro i Serrano
Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Sra. María Ángeles Olano García
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sr. Javier Rojas Botella
Sr. Pedro J. González Villafranca
Sr. Josep Casasnovas Vaquero
Sr. Pep Mur i Planas

Secretària general accidental

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

 

Alcalde president:
Bona tarda, donem inici a la sessió plenària del mes d'octubre. Entrem a l'ordre del dia, en el punt 
primer es tracta d'aprovar dues actes, les de la sessió del Ple extraordinari del 18 de setembre i de 
l'ordinari del dia 25. Alguna qüestió en torn d'aquestes actes?, no?, doncs les donaríem per 
aprovades.
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1111).-).-).-).-    APROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DEL DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DEL DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DEL DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DEL DIES    18181818    IIII    25252525    DEDEDEDE    
SETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DE     2012201220122012

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Passem al punt 2 i 3, senyora Secretària, en el qual es fa el control i la fiscalització pel Ple dels òrgans 
de govern de la corporació.
 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    32323232    AAAA    35353535,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    4444,,,,    12121212,,,,    18181818    IIII    25252525    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    
2012201220122012,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONS    
SSSS''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    
22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    
28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 
 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

Alcalde president:

Moltes gràcies, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, punt número  4, és 
un dictamen molt especial, és el dictamen a partir del qual fem el sorteig preceptiu de designació dels 
Presidents i Vocals de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya de 2012, 
que es celebren el proper 25 de novembre. En tot cas procediríem al sorteig per el procediment que 
indicarà la senyora Secretària, endavant,
 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE    
PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS,,,,    PER A LES ELECCIONS ALPER A LES ELECCIONS ALPER A LES ELECCIONS ALPER A LES ELECCIONS AL    
PARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYA    2012201220122012,,,,    QUE SQUE SQUE SQUE S''''HAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIA    25252525    DEDEDEDE    
NOVEMBRE DENOVEMBRE DENOVEMBRE DENOVEMBRE DE     2012201220122012

El Diari Oficial de la Generalitat núm. 6224, de dia 2 d'octubre de 2012, publica el Decret 104/2012, d'1 
d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució , establint com 
a data de celebració d'aquestes eleccions el proper dia 25 de novembre de 2012.

L'art. 26.1 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que la 
formació de les Meses electorals es competència dels Ajuntaments sota la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona.

Que, l'art. 26, apartat 2 de la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener, que modifica la referida Llei 
orgànica núm. 5/1985, estableix que el President i els dos Vocals de cada mesa són designats 
mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa 
corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels sixanta 
cinc podran manifestar la seva renuncia en el termini de set dies . A més diu, que el President haurà de 
tenir el títol de Bachiller o el de Formació professional de segon grau , o subsidiàriament, el de Graduat 
Escolar o equivalent. També s'ha de procedir al nomenament de dos suplents per cadescún dels 
membres de la mesa (apartat 3 d'aquest article)

I l'apartat 4 del mateix article anterior de la Llei orgànica 5/1985, diu que el sorteig esmentat s'ha de 
realitzar entre els dies vint-i-cinc i vint-i-nové posteriors a la convocatòria; es a dir, tenint en compte la 
data de convocatòria que s'ha fet esment, el sorteig s'ha de celebrar entre els dies 27 i 31 d'octubre de 
2012.
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Com sia que el sorteig es pot celebrar per qualsevol mitjà aleatori o mecanisme d'atzar, es considera 
adient realitzar el sorteig mitjançant un "bombo", en el què s'han introduït les boles del núm. 0 al 9, i el 
mecanisme per designar els membres de les 70 meses electorals del terme municipal de Granollers, 
respectant els requisits de l'art. 26.2 esmentat, és el següent:

Alcalde president:
Farem la reproducció de la mesa d'edat, el regidor de més edat s'aixeca, solemnement extreu les 
boles.

1. Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer component de cadascuna de les 
meses de cada secció, que serà el de President titular.

Alcalde president:
En aquest cas es el regidor senyor Cabanillas, regidor més jove de la Corporació.

2. I una segona extracció de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents.

Que el resultat del sorteig s'ha de comunicar al President de la Junta Electoral de Zona.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Procedir al sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció censal 
electoral corresponent, per designar el President i els Vocals que han de formar part de la mesa 
electoral en les Eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 25 de novembre de 2012, 
mitjançant el mecanisme d'atzar d'utilització de "bombo" amb boles del 0 al 9, seguint els criteris 
establerts en l'art. 26.2 i 3 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i 
seva modificació per  la Llei orgànica núm. 2/2011, de 28 d gener:

1.  Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s 'iniciarà la designació del primer component de la mesa, que serà el de 
President titular. Núm. sortit: ..3 2 4..........
2.  I una segona extracció de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents. Núm. sortit: ......5 2.......

SegSegSegSegonononon.-.-.-.- Notificar al President de la Junta Electoral de Zona el resultat del sorteig . 

Alcalde president:
Passem al punt número 5, és un dictamen a partir del qual es cessa i es nomena personal 
administratiu adscrit al Grup municipal del Partit Popular. Endavant senyora Secretària,

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CESSAMENT I NOU NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUALDICTAMEN RELATIU A CESSAMENT I NOU NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUALDICTAMEN RELATIU A CESSAMENT I NOU NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUALDICTAMEN RELATIU A CESSAMENT I NOU NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL        
ADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

En la sessió de Ple del passat 5 de juliol de 2011 es va donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 
678/2011 de 10 de juny de 2011 la qual fa referència al cessament i pròrroga del personal eventual 
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amb efectes 10 de juny de 2011. 

El grup municipal popular en data 25/10/2012 presenta instància per sol�licitar la baixa com a personal 
eventual administratiu adscrit al grup amb efectes 30/10/2012 a al senyora Maria del Mar Robles 
Macias (25% dedicació) i a la senyora Pepita Hernández Martínez (25% dedicació). En substitució 
d'aquestes baixes, sol�licita  donar d'alta amb efectes de 31/10/2012 al senyor Daniel Peralta Nebot 
com a personal eventual adscrit al grup municipal del Partit Popular . 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Article 12  de l'Estatut Bàsic de la Funció Pública aprovat per la llei  2/2007 de 12 d'abril.

Article 304 i següents del Dedret ll 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article 35è del ROM. Apartat 2: ."L’alcalde/essa posarà a la seva disposició una infraestructura mínima 
de mitjans materials i personals, en funció del nombre de regidors/es que l’integrin"

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Donar de baixa com a personal eventual administratiu adscrit al grup municipal popular 
amb efectes de 30 d'octubre de 2012 a la senyora Maria del Mar Robles Macias (25% dedicació) i a la 
senyora Pepita Hernández Martínez (25% dedicació).

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Donar d'alta com a personal eventual administratiu al grup municipal popular amb efectes 
de 31 d'octubre de 2012 al senyor Daniel Peralta Nebot (50% dedicació).

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a Recursos Humans. Notificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

La Sra. Olano abans de la votació abandona la sala de conformitat amb allò que disposa l'article 66è. 
a) del ROM.

Alcalde president:
Aquí hi ha demanada votació,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    16161616 PSCPSCPSCPSC::::13131313 PPPPPPPP::::    3333        
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CapCapCapCap        
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    8888        CIUCIUCIUCIU::::    6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        AGAGAGAG::::    1111

Seguidament la Sra. Olano s'incorporà a la sessió.

Alcalde president:
Passem al punt número 6 en el que s'aprova un expedient de modificació de crèdits del Pressupost 
d'enguany, darrera que es pot plantejar aquest any. Endavant senyora Secretària,

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    26262626////2012201220122012    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
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Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèditssuplement de crèditssuplement de crèditssuplement de crèdits    per un import de 325.596,58 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 26/2012.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents 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 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2012, 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 l'expedient MC AJT 26/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdits per un import de 325.596,58 €, 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. 

Alcalde president:
Aquí no hi ha presentació, tampoc hi ha anunciades intervencions, sí petició de votació.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
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Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::4444 PPPPPPPP::::    4444        
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    8888        CIUCIUCIUCIU::::    6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        AGAGAGAG::::    1111

 

Alcalde president:
Passem al punt número 7 que és el dictamen relatiu a aprovar la modificació de les Ordenances 
Fiscals i de les normes reguladores de preus públics per a l'exercici 2013. Senyora Secretària té la 
paraula,

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE    
LES NORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSLES NORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSLES NORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICSLES NORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals .

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació .

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans .

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment .

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que 
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes .

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals .

Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda ,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar provisionalment per al 2013  la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, segons el detall que s'acompanya en 
l'annex adjunt.

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar provisionalment  per al 2013 la modificació de les Ordenances fiscals  dels 
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IMPOSTOS, segons el detall que s'acompanya en l'annex adjunt: 

Ordenança fiscal 1.2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal 1.3 reguladora sobre l'Impost sobre construccions, instal�lacions i obres

Ordenança fiscal 1.4 reguladora sobre l'Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de 
naturalesa urbana

 
TercerTercerTercerTercer. Aprovar provisionalment per al 2013 la modificació de les Ordenances fiscals de les TAXES, 
segons el detall que s'acompanya en l'annex adjunt:

Ordenança fiscal 2.1 reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per 
l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per serveis urbanístics

Ordenança fiscal 2.5 reguladora de la  taxa de cementiri municipal

Ordenança fiscal 2.7 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 
domiciliàries i altres residus municipals

Ordenança fiscal 2.10 reguladora de la taxa de llicències de tall i ocupació de la via pública

Ordenança fiscal 2.11 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
les vies públiques municipals

Ordenança fiscal  2.12 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 
dels terrenys de domini públic

Ordenança fiscal 2.13 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal�lacions anàlogues

Ordenança fiscal 2.15 reguladora de la taxa  per l'ocupació de la via pública amb activitats 
recreatives

Ordenança fiscal 2.16 reguladora de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat

Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals 
i serveis escolars

Ordenança fiscal 2.22 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès 
general 

QuartQuartQuartQuart.  Derogar provisionalment l'Ordenança fiscal 2.20 reguladora de la taxa per la prestació del 
servei de bicicletes públiques de lloguer , "Ambicia't Granollers".

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Aprovar provisionalment per al 2013 la modificació dels preus i els conceptes de les Normes 
reguladores de preus públics, segons detall que s'acompanya en l'annex.

SisèSisèSisèSisè.... Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant 
trenta dies hàbils,  comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província , així com també en un diari de la província de Barcelona 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, les persones interessades que  tinguin un 
interès directe o resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

Alcalde president: 
Moltes gràcies. Per fer la presentació té la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Aroa Ortego.
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Senyora Ortego:
Gràcies Alcalde. Iniciem ara el debat d'un dels punts més importants de l'any, des del punt de vista 
econòmic, d'aquest Ajuntament. Les Ordenances Fiscals contenen tot el que fa referència als 
impostos, taxes i preus públics que són d'aplicació en el nostre municipi. Estableixen doncs una part 
important dels ingressos locals, i per tant, cerquen buscar l'equilibri entre una pressió fiscal moderada i 
la suficiència de la hisenda municipal. Les Ordenances Fiscals que avui portem a aprovació seran 
d'aplicació per l'exercici 2013, un exercici que seguirà marcat per la crisi econòmica, per la qual cosa 
la proposta d'ordenances que ha plantejat l'equip de govern ve molt marcada pel context econòmic i té 
en compte també els resultats de la liquidació de l'exercici 2012. En les reflexions que han donat com 
a fruit el text que presentem, han estat també molt presents les normatives imposades pel govern de 
l'Estat respecte a l'increment de l'IVA i de l'IBI i les postures del govern de la Generalitat respecte als 
incompliments dels convenis de finançament de les EEBB o les Escoles de Música. Val a dir també 
que hem compartit aquestes reflexions amb els grups de CiU I d'Acció Granollers i ICV-EUA. l hem 
debatut també algunes propostes a les que més endavant em referiré. La proposta feta des de l'equip 
de govern no presenta gaires novetats. En els últims anys hem anat ampliant moltes bonificacions i 
exempcions que creiem que ja són sensibles amb les especificitats de diferents col·lectius i que han 
anat cercant la major justícia i redistribució de la riquesa en el pagament d'impostos i taxes. Per això 
la proposta per l' any 2013 és senzilla de resumir ja que no inclou grans novetats. En primer lloc cal 
destacar que a nivell general no hi ha cap increment, tot i això malgrat que la inflació  sembla que 
acabarà sent superior al 3%, l'IBI queda congelat, mantenint el tipus de gravamen lluny dels màxims 
legals. l a més a més, mantenint també les bonificacions per a famílies nombroses en funció dels 
nivells de renda i les que es refereixen a les instal·lacions de sistemes d'energia solar. L'IVTM també 
queda congelat. l pel que fa a les bonificacions per als vehicles no contaminants aquestes s'amplien. A 
proposta del grup Acció Granollers, incorporem bonificacions del 50% per a aquells turismes amb 
emissions de fins a 100 gr/km de C02, i del 25% de bonificació per aquells turismes amb emissions 
entre 101 i 120 gr/km. l pel que fa a les bonificacions per dos anys de les que gaudeixen actualment 
els vehicles elèctrics, els binodals, i els que usen combustibles no contaminants, aquesta s'aplicarà 
durant tres anys més en un 25 %.
No m'estendré en parlar de totes les taxes i impostos que no tindran modificacions, perquè ja he dit 
que no hi ha gaire novetats, però en tot cas sí enumerar les més destacades. Així, queden sense 
increment els 5 impostos municipals: el IBI i Impost de Vehicles com ja he dit, però també l'IAE, 
l'Impost de Construccions i Instal·lacions i Obres, i les plusvàlues.  També de manera general han 
quedat congelades gairebé totes les taxes com la recollida d'escombraries, clavegueram, guals, 
cementiri, ocupació de via pública. Les excepcions en l'apartat de les taxes es donen en dos casos 
molt concrets. D'una banda en la taxa per estacionament a les vies públiques, la Zona Blava; que 
s'incrementa en cada zona al voltant de l'IPC i on a més es preveu una possible nova zona amb 
aquest sistema d'aparcament, en concret en una petita zona de l'aparcament de la Bòbila. Es tracta 
d'una petició dels propis usuaris dels Jutjats i encara està per acabar de concretar malgrat que ara 
quedi ja inclòs en les Ordenances Fiscals, però que va en la línia d'establir un sistema que permeti la 
rotació de vehicles. L'altra taxa que també és una excepció i que per tant no es congela és la de 
l'Escola de Música. Les dades que ara tenim de la Generalitat de Catalunya respecte al finançament 
haurien de comportar un increment de les taxes per a les famílies de gairebé un 30 %. En aquest cas 
però, des de l'equip de govern, conscients de l'increment que ja han suportat aquest any, hem optat 
per incrementar només un 10%, i per tant haurem d'assumir més despesa. Aprofito l'ocasió per tornar 
a manifestar el nostre desacord a l'incompliment de convenis per part de la Generalitat no només pel 
que fa a les Escoles de Música, sinó també pel que fa a les Escoles Bressol, en tant en quant estan 
expulsant una part important de la societat del sistema i aquest no és el camí per aconseguir una 
veritable igualtat d'oportunitats per a tots els infants i joves. I també aprofito per fer palès el nostre 
desacord amb la taxa que la Generalitat ha imposat  com a   matrícula de cicles formatius de grau 
superior, que ara està en 360 euros el primer any, 180 el segon,  i que molt previsiblement el segon 
curs també passarà a ser de 360 euros.
Poca cosa més a comentar respecte a les modificacions ja que la resta són adaptacions de textos a 
redactats de lleis o decrets o altres normatives, que ja s'han analitzat a nivell tècnic. Sí que 
m'agradaria però comentar que hem rebut algunes aportacions d'alguns grups de l'oposició. Del grup 
d'ICV-EUA més que propostes, hem tornat a rebre la idea de la tarifació social. En hem parlat però no 
hem pogut concretar res. En primer lloc perquè les experiències al llarg del territori són poques i de 
molt dubtós resultat tant pel que fa al forat que han ocasionat en els ingressos del consistori que ho 
havien establert, i no només això sinó, el que és més important, que existeixen veritables dubtes de si 
el sistema ha aconseguit l'objectiu d'afavorir les famílies sense recursos sense penalitzar la classe 
mitjana, error que creiem que no hem de cometre. Compartim amb el grup del senyor Casasnovas la 



9

filosofia però cal trobar la fórmula. Com ja li vam manifestar en el seu moment, quedem doncs a la 
seva disposició per fer-nos arribar noves propostes o exemples de municipis on la seva aplicació hagi 
resultat un èxit. Fins llavors, seguirem resolen cas per cas amb les subvencions, les beques o amb els 
ajusts de serveis socials, per garantir que tothom pugui accedir als serveis que necessita i seguint 
donant facilitats de pagament a aquells que necessiten pagar de manera fraccionada. Del grup 
d'Acció, hem rebut també vàries propostes. Algunes que no detallaré perquè la llei no les permet, 
altres que considerem que en certa manera ja estan recollides en les actuals ordenances i les 
referents a l'Impost de vehicles que com he dit a l'inici sí que han estat incorporades. A més ens 
consta que a nivell general sí compartien amb nosaltres l'idea de l'increment zero, l'increment de 
bonificacions i la resta de petites bonificacions. Malgrat que, evidentment, tenim unes petites 
diferències, són més els plantejaments en els que coincidim. Pel que fa al grup de CiU, en vam rebre 
també algunes per escrit més altres que van sorgir ahir mateix en el sí de la negociació de les 
primeres. Val a dir que en aquest cas no hem pogut acceptar cap proposta. Algunes perquè els 
nostres criteris respecte a algunes taxes són absolutament diferents, altres perquè es feien propostes 
que actualment ja estan en vigor, i d'altres per la manca d'un estudi del que representen les peticions 
de bonificació i que per tant denoten una manca de voluntat de presentar propostes que no 
desequilibrin la balança d'ingressos versus pressió fiscal de la que parlava a l’inici de la meva 
intervenció. Del grup del Partit Popular  no hem rebut cap proposta. Així doncs, presentem unes 
Ordenances per al 2013 que creiem que són les que el moment i la ciutat necessiten. Una congelació 
a nivell general i uns increments que en definitiva han estat generats per les administracions Estatal i 
Autonòmica. Avançant-me als resultats de l'estudi que cada any realitza la Diputació de Barcelona, i 
que ens compara amb ciutats de característiques similars a la nostra, la veritat és que amb aquesta 
congelació general molt probablement ens situarem de nou en la franja baixa a nivell de pressió fiscal i 
molt especialment en aquells impostos i taxes que afecten a la major part  de les famílies de la ciutat. 
Gràcies.

Alcalde president: 
Moltes gràcies. Iniciem el torn d'intervencions per part d'Acció Granollers, senyor Pep Mur. Endavant,

Senyor Mur:
Gràcies Alcalde. Bé, com ja ha dit la regidora, nosaltres vàrem fer una sèrie d'aportacions, les quals 
algunes com ella ha esmentat, han estat recollides, d'altres, també com ella ha esmentat, no han estat 
recollides i no ho han estat al·ludint que la Llei en aquest cas, la Llei Reguladora d'Hisendes Locals no 
ho permetien. Bé, jo crec que cada vegada que parlem d'ordenances topem amb aquesta paret, 
anava a dir amb aquest mur però llavors toparia amb mi mateix. Topem amb aquesta paret de la Llei i 
la veritat és que comencem a pensar que aquesta Llei deu ser interpretable, deu ser una Llei que, en 
el fons, amb certa generositat, si poden entendre coses d'una manera o d'una altra, per exemple, una 
de les propostes que nosaltres fèiem de bonificació en el Impost del IBIU relacionat amb aquelles 
rendes familiars de menys de 21.000.- euros, i que a més a més, l'associava, o que determinava uns 
descompte segons el número de persones que formessin part de la unitat familiar, que és una de les 
propostes que sembla ser no cabien per qüestions legals, hi ha municipis com el de Vilanova i la 
Geltrú, ho dic perquè la regidora abans també fa referència a què si trobem en altres municipis coses 
que funcionen que ho diguem, nosaltres hem trobat que hi ha altres municipis on precisament aquesta 
bonificació, no exactament en els termes en que nosaltres la plantejàvem, però si, en quan al nombre 
d’ingressos per unitat familiar, i també en funció dels membres d'aquesta unitat familiar, s'apliquen 
unes bonificacions. Vilanova i la Geltrú té una ordenança que  fa això, per tant, segurament lo que 
passa és que llegim la llei amb unes certes restriccions, segurament no som capaços de ser 
generosos amb el que podem interpretar. Per tant, tot i que nosaltres, com us podeu imaginar, pel fet 
que algunes de les nostres propostes han estat acceptades, votarem a favor d'aquestes ordenances, 
sí que volia que féssim aquesta reflexió, i sí que volia demanar al equip de govern que d'alguna 
manera, quan es fixi en lleis, miri d'interpretar-les amb la màxima flexibilitat possible, ja que aquesta 
proposta que fèiem beneficiava, no puc quantificar el nombre de persones de Granollers que estan per 
sota d'aquesta renta, amb fills, o perdó amb membre d'unitat familiar entre 2 i 7, o entre 2 i els que 
siguin, però segur que podíem ajudar a algunes persones més a superar aquest moment complicat. 
Alguna altra referència ha fet la regidora, també ha mencionat el fet que alguna de les coses que 
nosaltres proposàvem estaven incloses en les ordenances existents, aquí hem de confessar la nostra 
incapacitat d'haver-ho descobert, és a dir, no hem descobert realment, potser el problema 
d'interpretació es ara nostre, no hem sabut veure aquelles bonificacions que nosaltres demanàvem en 
funció que en una vivenda unifamiliar si fessin reformes, aquella reforma que demanàvem en funció 
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d'empreses que contractessin gent amb contractes fixes tinguessin un descompte en aquest cas no 
era del IBI, sinó del IAE, etcètera, ens han dit que estan incloses en altres ordenances que ja tenim i 
nosaltres les hem buscat, les hem mirat d'entendre i d'interpretar, però no ho hem sabut fer, 
interpretar, en tot cas, si es així el problema és nostre, i en aquest cas jo ho confesso. Jo volia fer 
aquesta reflexió perquè una cosa és votar a favor d’unes ordenances que entenem que globalment i 
estem d'acord, que malauradament hem d’incrementar en dos punts concrets com són les zones 
blaves, com són l'Escola de Música per una raó diguem-ne que no està vinculada directament a una 
voluntat, en tot cas la de l'Escola de Música, una voluntat d'aquest consistori, i per tant globalment hi 
votarem a favor, però sí que volíem fer una reflexió que, home pels propers anys d'aquesta legislatura, 
que encara en queden uns quants, mirem de fer lectures més flexibles i més generoses quan tornem 
a plantejar les ordenances. Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Casasnovas té la paraula, per Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida 
Alternativa. Endavant.

Senyor  Casasnovas:
Gràcies Alcalde, avui el nostre grup no els dirà que havien d’haver baixat els impostos o taxes, que fan 
una pujada mínima en algun impostos i taxes, que la que més s'incrementa és l'Escola de Música, per 
cert, gràcies, com ha dit la regidora, als incompliments dels acords amb les administracions locals del 
Govern de Convergència i Unió a la Generalitat de Catalunya i uns altres per l'increment de l'IVA per 
part de les mesures aplicades pel Govern d'Espanya, el PP, i tot i que està fent polítiques que va dir 
que no aplicaria.
Avui el nostre grup tornarà a parlar de tarifació Social, perquè ha passat un any i estem allà mateix 
amb unes ordenances que són les mateixes de cada any amb increment o sense,  i amb alguna 
adaptació a les bonificacions que s'accepten dels grups de l'oposició de les negociacions per veure si 
els voten favorablement la proposta que fa el govern. L'any passat el nostre grup es va abstenir 
perquè varen acceptar alguna proposta feta per Iniciativa Verds – Esquerra Unida i pel compromís que 
va agafar la regidora Aroa Ortego i l'equip de govern d'estudiar amb temps el tema de la tarifació 
social. Doncs passat un any res de res, l'equip de govern no ha complert la seva paraula, al mes de 
gener jo mateix a la comissió informativa de govern i economia els ho vaig recordar, però tampoc va 
servir de res. Encara no s'ha creat aquesta comissió.
Cal recordar-li a la regidora Ortego, segons l'acte del ple d'octubre de l'any passat en el que es va 
discutir també el tema de la tarifació social que deia que  “és cert que en aquests moments no s'està 
fent i des del nostre grup ja en les converses que hem tingut al llarg d'aquest mes ja hem fet saber 
que ens semblava que era un tema en el que s'havia de treballar. També és cert que la seva proposta 
arriba molt justa, i és cert, va arribar justa, jo crec que aquí també compartim que no és un tema que 
podem decidir en dos dies. És un tema que hi ha alguns municipis que ho estan començant a estudiar 
però òbviament el estudi és llarg, és complex i en tot cas em quedo amb la idea de que volen 
participar en tots els anàlisis que fem i en tots els estudis a nivell tècnic. Tot i això, tant de bo 
aconseguíssim la justícia i l'equitat absoluta però jo també, poder és una mica utòpic, però en tot cas 
la idea d'anar a la màxima justícia, a la màxima equitat també la compartim”. Això és el que ens deia 
ara fa gairebé un any. Com bé deia la regidora no era un tema a tractar en dos dies, però pel que s'ha 
vist tampoc era un tema per tractar en un any, potser amb una mica de sort de cara a l'any vinent i 
sempre que l'equip de govern vulgui complir  els seus compromisos s'haurà creat una comissió per 
estudiar la tarifació social.
Ara fa un any també l'Alcalde va dir: vàrem intentar que la gent gran pagues en funció de la seva 
renda, no hi ha massa Ajuntaments que hi hagin recorregut a aquest itinerari, som precursors i ho 
serem també a l'hora d'abordar altres elements de tarifació i aquí ens assentarem per debatre, per 
discutir, per analitzar amb tothom que tingui ganes de fer-ho. Doncs bé, a passat un any, el grup 
d'Iniciativa Verds-Esquerra Unida, volia seure, debatre, discutir, analitzar i arribar a acords, però es 
veu que les paraules de l'Alcalde i el equip de govern se les endut el vent i “nunca más se supo”, per 
això, avui el nostre grup votarà en contra de les Ordenances fiscals i preus públics, no tant per la 
proposta, sinó per l'incompliment de la paraula de l'equip de govern. Gràcies Alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part del Partit Popular, endavant,
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Senyor González:
Gracias Alcalde, muy brevemente, ya estamos de acuerdo en que no se suba nada, salvo el IVA, que 
para el ciudadano es una subida. Lo que no estamos de acuerdo es que el Partido Popular no ha 
dicho nada. A la señora Ortego, el Partido Popular, en la última reunión de la comisión, si no recuerdo 
mal fue la semana pasada, le dijo cuánto sube los costos de la zona azul, a lo cual no me supo 
contestar, entonces para mí que la zona azul se suba porque el Ayuntamiento necesita dinero, no me 
parece justo, el dinero se puede sacar de otras maneras, no penalizando a todos los que nos visitan 
aquí y que vienen a comprar, porque los vamos a espantar y al final van a cerrar los comercios, y a los 
ciudadanos que viven en Granollers, que viven fuera y tienen que aparcar en la zona azul, esto 
sinceramente no nos parece justo. Gracias.

Alcalde president: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, senyor Noguera, endavant.

Senyor Noguera:
De les Ordenances Fiscals del 2013 podem evidenciar que l'equip de govern no ha incrementat 
d'acord l'IPC, les taxes més importants, l'IBI, la Taxa d'Escombraries, l'Impost de Circulació, l'IAE, 
l'ICO, Plusvàlues, com bé deia la senyora Regidora. El nostre grup ja va manifestar ara fa un any que 
no estava d'acord amb l'increment que vostès van aplicar d'un 30% respecte d'aquestes taxes en les 
Ordenances del 2012. Dit això els ciutadans de Granollers, sí veuran incrementada una de les taxes 
més importants com és l'IBI, amb un increment d'un 10% d'acord amb el Reial Decret de Mesures 
Urgents per la Reducció del Dèficit Públic, aprovat per el govern central del Partit Popular el desembre 
del 2011, aquí segurament estarem d'acord que no deixa de ser un menysteniment a l'autonomia local 
encara que certament suposi un increment de recaptació pel municipi, tot i que s'haurà de gestionar 
de forma eficient aquest increment d'ingressos, i de fet posa de relleu una qüestió mal resolta a dia 
d'avui, que és el finançament local dels municipis per l'adopció d'aquestes mesures temporal  i 
excepcionals que no resolen una qüestió de fons estructural. Per tant no és un mèrit de l’equip de 
govern no haver incrementat l’ IBI, haver-lo congelat en paraules exactes que deia la senyora regidora, 
sinó que era inqüestionable no fer-ho per aquest increment del 10% que patiran els ciutadans de 
Granollers d’acord amb el decret esmentat. S’ha de dir que aquest increment ho és per dos anys, de 
moment, per  2012 i 2013. S’haurà de veure donades les circumstàncies econòmiques si no es 
produeix una pròrroga, un  allargament, en els exercicis propers d’aquesta mesura.
Les propostes que el nostre grup ha fet avinents a l’equip de govern van en la línia de la promoció 
econòmica, reducció de l’ atur, algunes mesures relacionades amb el medi ambient així com canvis en 
determinades taxes com pugui ser la de la taxa de les terrasses i de la zona blava.
Passo a descriure aquestes mesures, que hem proposat a l'equip de govern: Proposem que ciutadans 
i empreses puguin ajornar amb flexibilitat temporal raonable el pagament de tributs quan aquest sumin 
quanties importants, per exemple a partir de 6.000 € i quan la seva situació econòmica financera els 
impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes. Amb les converses que vàrem mantenir 
amb vostè, senyora  Aroa Ortego i també el senyor Francesc Rubio, certament se’ns va dir que per 
part de Recaptació hi havia flexibilitat, ja ens la creiem, a l’hora de concedir aquests ajornaments, però 
no es menys cert que en molts casos es demanen avals bancaris per garantir el deute tributari sense 
que hi hagi un criteri establert, i a més a més, en uns moments de gran dificultat per obtenir-los per 
part de les entitats financeres. Al respecte estaria bé que l’ Ajuntament de Granollers oferís mes 
seguretat jurídica en aquest sentit i establís doncs el llindar a partir d’una determinada quantia com a 
mesura també de facilitar els pagaments. Certament el pagament de les taxes principals es pot 
ajornar fins a tres vegades durant l’any, com és el cas de l'IBI. És una pràctica actual de diferents 
municipis, però el practicar un descompte que podria ser del 4% pel pagament avançat i en un sol cop 
del rebut de l’IBI i de la Taxa d’ Escombraries. I aquesta és una proposta que vàrem fer a l'equip de 
govern. Una de les mesures que s’imposa més que mai i que contribueix a la promoció de negocis i 
comerços a la nostra ciutat es propiciar bonificacions en la taxa per la implantació de noves activitats 
econòmiques (nous negocis) amb una bonificació del 90% quan siguin altes noves del 2013 i amb un 
condicionant de creació de llocs de treball, per contribuir a generar la reducció de l'atur, de com a 
mínim dues persones i que la mantinguin durant 2013 i 2014. I establir en tot cas i modular aquesta 
bonificació que fos dedicada especialment a les  petites i mitjanes empreses, així com també es 
podria estudiar establir unes bonificacions específiques per micro empreses. També una altra de les 
propostes per afavorir la funció de la formació de les persones que estan a l'atur i potenciar d'aquesta 
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manera la pròpia formació, coneixement d'idiomes, i altres cursos, una millor preparació per al mercat 
de treball tan dur que se’ns presenta proposem una reducció del 95% de l’IBI d’aquelles escoles 
privades dedicades a activitats educatives i d'ensenyament, com pugui ser la  música, idiomes, etc. En 
quant a les tarifes de la zona blava, aquí sí que el seu equip de govern ha practicat un increment del 
3%. El nostre grup no hi pot estar més en contra, tant de l’increment experimentat com de convertir en 
zona blava part del pàrquing  de la Bòbila, que hauria de ser un pàrquing qualificat per vostès 
mateixos de dissuasiu, i que l’ acabaran convertint en un pàrquing amb estrictes criteris recaptatoris, i 
que no contribueix a la lògica d’un pàrquing  que no està al centre de la ciutat, que se li apliqui zona 
blava. De fet el nostre grup el que proposa és fer gratuït els dissabtes la zona blava per afavorir els 
desplaçaments al centre de la ciutat instaurant un nou model que facilita igualment i amb més sentit 
comú la mobilitat dels vehicles en aquestes zones. També proposem que l’horari de la zona blava 
comenci al matí a les 9.30 hores, per exemple,  i així l’ Ajuntament de Granollers facilitaria i 
contribuiria a evitar dobles files en major mesura en horari escolar. I és una forma de contribuir també 
al civisme que el donen, sembla ser, com una batalla perduda. Així mateix i d’acord amb mesures 
medi ambientals que s’aniran implantant sempre que hi hagi una voluntat, perdó, és dir, que això seria 
una batalla perduda em referia a l'horari aquest d'aquesta zona blava, i també una mesura seria la 
d'establir l'exempció de pagar zona blava als vehicles que fossin 100% elèctrics. I ja que parlo de 
mesures dedicades al medi ambient creiem del tot imprescindible instaurar un estalvi del 25% de 
l'Impost sobre Activitats econòmiques a aquelles empreses i institucions que s’adhereixin al programa 
d’acords voluntaris de l’oficina catalana del canvi climàtic: a través d’aquest programa, totes les 
empreses, institucions, administracions publiques, associacions i fundacions que s’hi vulguin adherir 
es comprometen a fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixin a la 
seva reducció, més enllà del que obliga la normativa.
Estem en temps d’estalvis, de reduccions i de millora i eficiència en tots sentits, per tant proposem una 
bonificació que pot anar, pot oscil·lar,  del 50% al 90% de l’ICIO de cara a l’eficiència energètica, la 
higiene, la salut i protecció del medi ambient en els edificis i habitatges d'utilització d’energies 
renovables tals com instal·lació de panells solars, millora de  l'embolcall tèrmic de l’edifici, per exemple  
millores en l'aïllament de finestres, parets o cobertes, millorar sistemes i instal·lacions tèrmiques, 
millorar instal·lacions de subministrament instal·lació de mecanismes que afavoreixen l’estalvi d'aigua i 
d'altres mesures, com per exemple, instal·lar ascensors o adaptar-los a les necessitats de persones 
amb discapacitat etcètera.
En quant a la taxa per l'ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, el 
que anomenem les terrasses, cal dir que no estem d’acord amb unes tarifes que són realment molt 
elevades, els posaré un exemple, si calculem sobre 10 taules, amb el supòsit que una taula quadrada 
amb quatre cadires ocupa més o menys 2 metres quadrats. Doncs com que hi ha municipis que es 
paga per taula, com Sant Cugat i La Garriga, i una gran majoria ho fan per metres quadrats, la 
comparativa resultaria  ser la següent, comparant municipis com Sabadell, Sant Cugat, Mataró i La 
Garriga, el resultat seria el següent:  Granollers, sense accessoris, saben vostès que les Ordenances 
de les terrasses contempla una taxa sense accessoris i un altre amb accessoris, sense accessoris 
sortiria un preu anual de  2.113 euros, amb accessoris seria de 4.178 euros, Sabadell en canvi seria 
de 1 de 1.008, 20 euros, una reducció substancial, Mataró 729,60 euros i la Garriga, 1.839 euros per 
any. Està clar que les tarifes de Granollers tripliquen, gairebé tripliquen les tarifes d’aquests municipis, 
per la qual cosa proposem una reducció substancial de les tarifes i adequar-les als temps actuals de 
crisi econòmica per tot el sector del comerç i no cal dir del sector de la restauració. Es podria mirar 
que pagant el que es paga l’ estiu, es pugui disposar tot l’any: és una rebaixa de preu interessant i a 
més a més, contribuiria a donar vida als carrers també a l’hivern. Tornar a moderar el preu de 
l’ampliació de la terrassa per la festa major, s’ha encarit un 300% el darrer any. Compensació pels 
dies de mercat: les terrasses que comparteixen espai amb les parades no tenen cap rebaixa, i aquest 
dies concrets no les poden disposar durant les hores de mercat. I no està contemplat a les tarifes, 
perquè el preu es igual per zones sense mercat.
Bé de qualsevol forma aquestes són aportacions que pretenen servir a posar en valor també el pla de 
xoc aprovat per tota la corporació municipal, ja que en les negociacions que varem mantenir en aquest 
pla, es va dir que hi hauria marge per incorporar mesures en les Ordenances Fiscals per el 2013. 
Insisteixo, estem satisfets d’haver aprovat aquest pla de xoc, però aquest pla no pot ser una mesura 
aïllada, sinó que ha de tenir continuïtat amb les Ordenances Fiscals, que són una peça cabdal, com 
deia la senyora regidora com a part substancial dels  ingressos de l'Ajuntament de Granollers i de tots 
els municipis, òbviament.
Ens hagués agradat una altra sintonia amb l’equip de govern que no l'hem trobada, vostè mateixa ha 
dit que no ens havia acceptat cap proposta de les que l'hi presentàvem, i respecte a l’aportació 
d'aquestes propostes, que no s'han incorporat el nostre vot no pot ser favorable a l’aprovació de les
Ordenances Fiscals municipals  per el 2013. Gràcies.
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Alcalde president: 
Moltes gràcies, pel Grup Socialista té la paraula el senyor Jordi Terrades, endavant,

Senyor  Terrades:
Gràcies Alcalde, la regidora Aroa Ortega, encara que sintèticament, jo crec que ho ha expressat amb 
molta claredat, fins i tot cap de  vostès en les seves intervencions ho ha contradit. El increment de la 
pressió fiscal pel que fa a allò que són competències de l'Ajuntament de Granollers els ciutadans no 
tindran increment, l'increment és increment 0, això vol dir que els ciutadans de Granollers no tindran 
increment de la seva pressió fiscal fins  i tot en algunes de les qüestions que afecten a la política local, 
no, en tindran sí, per les decisions de l'Ajuntament de Granollers, no, per les decisions d'altres 
governs, sí. Per això l'Ajuntament de Granollers, ha decidit, ha pres la decisió el govern de no 
incrementar las ordenances fiscals, i respon també a un compromís que l'Alcalde de la ciutat, l'Alcalde 
Mayoral va adquirir ara fa un any, en dates similars a les d'avui, no, en la que, alguns dels grups de 
l'oposició criticaven l'increment de les ordenances fiscals perquè probablement anirien més enllà de la 
previsió de l'increment de l'IPC, i igual que ja s'havia fet amb altres exercicis pressupostaris, l'acord 
d'aquest govern va ser dir, escolti si això passa, a les ordenances següents això ho tindrem en 
compte. Ho em tingut en compte, sí, i respon també a un altre plantejament des del nostre punt de 
vista, no, que es el  compromís de no agreujar la situació de les conseqüències d'aquesta crisis 
econòmica tant profunda que tenim, algunes d'elles per no perjudicar més el consum, altres mesures 
que han adoptat altres governs ja ho fan, de no incrementar encara més el cost dels serveis que 
d'altres Administracions que s'havien compromès en contribuir amb el manteniment de les mateixes, 
en la despesa de les mateixes, doncs no han complert i se n'han desentès. Tenim problemes a la 
ciutat? Doncs sí, evidentment, faltaria més, com tothom, com la tenen altres ciutats, com tenen les 
famílies de la ciutat, com tenen les empreses de la ciutat, les 6.000 persones que en aquest moments 
no tenen feina a la ciutat, a Granollers, són una contestació de que tenim problemes. Dit això, amb 
l'aprovació d'aquestes ordenances la ciutat seguirà sent una ciutat dinàmica, o l'acabarem ofegant? 
Home, jo crec que Granollers seguirà sent una ciutat dinàmica, per això aquesta aposta de no 
incrementar aquelles qüestions que afecten les companyies municipals, la pressió fiscal. Granollers és 
una ciutat dinàmica? Ho demostren els índexs que tenim, les anàlisis que tenim, i podem comparar 
amb altres ciutats. El nivell de facturació de les empreses ubicades a la ciutat és dels més alts de 
Catalunya, i si ho comparem amb aquelles ciutats intermèdies, que són les que vertebren  el territori 
del nostre país, i també si ho fem amb comparacions en termes de competitivitat o de facturació per 
càpita. Podrem seguir tenint una ciutat cohesionada amb aquesta proposta d'ordenances fiscals, és a 
dir, de recaptació, que proposem? Nosaltres considerem que sí, jo crec que el que persegueixen 
aquestes ordenances fiscals, tal com ha explicat la regidora, i a parer del govern de la ciutat, i jo crec 
que d'algú altre que també hi donarà suport, jo crec que s'han de destacar i destaquem que fem un 
esforç molt important per mantenir les polítiques d'igualtat d'oportunitats, això es veurà en el debat que 
farem d'aquí un mes i mig, aproximadament,  en el debat de pressupostos. Aquest és un esforç que 
no fem sols, aquest és un esforç col·lectiu, és un esforç de suma, és un esforç que fan els 
professionals de l'Ajuntament, i sobretot l'entramat de xarxa que tenim a la ciutat, les entitats socials, 
entitats cíviques, entitats esportives, entitats culturals. Ja ho deia, malgrat no incrementar les 
ordenances fiscals, nosaltres estem convençuts de que podrem mantenir aquestes polítiques 
d'igualtat d'oportunitats d'aquesta ciutat, malgrat els àmbits d'aquesta crisis econòmica molt dura, 
segueixi sent una ciutat dinàmica, una ciutat atractiva, una ciutat que es resisteix a deixar de bategar. 
Nosaltres d'això n'estem convençuts, i creiem que anem per aquest camí. Aquesta és una situació 
que com en altres vegades hem fet en la discussió econòmica, és una situació de prioritats. La 
primera prioritat és crear ocupabilitat i feina, i aquestes Ordenances fiscals també van en aquesta 
direcció, per fer de Granollers un territori suficientment atractiu per les inversions empresarials, per les 
inversions productives, per les inversions de serveis, pel comerç, que això no ho ha aconseguirem, 
des de el nostre punt de vista,  baixant una mica aquí, una mica allà, com algun grup municipal ens ha 
proposat, fins hi tot ha fet alguna proposta avui que no estava en el document escrit que se'ns havia 
formulat, però bé, és a dir, torno a repetir, no s'aconsegueix baixant una mica d'aquí o una mica d'allà. 
S'aconsegueix tenint els suficients recursos per seguir modernitzant la ciutat i el territori. No ens en 
sortirem sols, només com a Granollers, ens en sortirem amb el territori, amb aquesta comarca que 
aquesta ciutat lidera i coopera amb altres ciutats, fins i tot amb territoris i comarques apartats de 
l'entorn. Ens en sortirem, per exemple,  tenint els recursos suficients per seguir modernitzant, com 
hem fet en el centre de la ciutat, que ha estat una gran operació d'urbanisme comercial, i que no li ha 
costat ni un euro en els ciutadans de Granollers, hi ha hagut un esforç de captació de recursos d'altres 
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administracions, i que se n'han beneficiat  les activitats econòmiques bàsicament del comerç, o del 
lleure, també les de restauració, gràcies a aquesta cooperació molt important d'urbanisme comercial. 
O modernitzant els polígons industrials de la ciutat, per fer front a les noves realitats, per exemple, 
estenent la fibra òptica  en el conjunt de Granollers, no  només  allà, en les zones residencials, en les 
zones de producció econòmica és on realitat necessitem també, en això està el govern, i això serà 
una realitat  al llarg, o es començarà a veure que és una realitat, al llarg de 2013. Bé, doncs, el fet de 
mantenir les ordenances tal com estan i no fer aquelles coses que de vegades són molt fàcils de fer, 
escolti per acontentar aquell grup o l'altre, com que em proposem una rebaixa, escolti li accepto. 
Nosaltres creiem que hem de tenir el suficient marge  d'ingressos, de recaptació,  justament per poder 
tirar endavant aquesta política: primer, igualtat d'oportunitats, segon, manteniment de la cohesió social 
de ciutat, i en tercer lloc, i en aquest moment de profunda crisis econòmica, de modernitzar les 
nostres estructures econòmiques per que aquesta ciutat segueixi sent una ciutat atractiva, amb 
capacitat de captar inversions de tot tipus per generar de nou ocupabilitat, aquesta es la raó per la 
qual hem presentat  aquestes ordenances fiscals.

Alcalde president: 
Moltes gràcies. Senyora Ortego, per fer la replica, primer torn, endavant.

Senyora Ortego:
Si, gràcies Alcalde. Bé, dir-li al senyor Pep Mur que quan nosaltres fem una interpretació, en tant en 
quan creiem determinant,  d'una de les seves propostes que no podem incloure, perquè la llei no la 
permet, evidentment fem una anàlisi a nivell jurídic, a nivell tècnic, per tant aquesta regidora entén que 
els Serveis Tècnics i Jurídics de la casa li diuen la veritat. Nosaltres quan ho posem en dubte, es 
perquè així ho creiem. De tota manera, li agreixo aquest comentari que ens feia d'un ajuntament que 
pot tenir una bonificació que es pot assemblar a la seva proposta, i en tot cas, l'estudiem i ens la 
mirem, i la podem comentar,  a veure si realment es com aquesta o planteja alguna cosa diferent. 
Tenim el marge que tenim amb la normativa que tenim, i per tant ens agradaria poder modificar i 
poder tenir més marge de decisió en el que són els tributs municipals, però la normativa que tenim és 
la que tenim, sembla que al contrari  les línies ara des del govern de l'Estat van precisament a 
limitar-nos les competències, no en ampliar, fins i tot per decidir depèn quines coses en quan als 
impostos i les taxes corresponents municipals. Al senyor Casasnovas li voldria dir que, bé, li vull donar 
en part la raó en el sentit que no hem  constituït aquesta comissió que sembla que sigui alguna cosa 
molt més elaborada del que és en realitat, no és més que seure'ns i parlar d'un tema, per tant, 
d'aquest  tema vostè es conscient que n'hem parlat, vostè n’és conscient, i nosaltres hem parlat amb 
determinats municipis on això s'ha aplicat i ha tingut uns resultats que vostè desconeixia, i des de 
l'equip de govern li hem facilitat les dades del resultats que havien tingut els municipis que nosaltres 
havíem estudiat, i també hem estat a la seva disposició per si localitzava alguna ciutat on haguessin 
aplicat tarifació social, i s'hagués aplicat d'una manera positiva i no hem rebut cap idea per part seva, 
per tant podem bastir-ho, podem  explicar-ho d'aquesta manera si és el que volem però si vostès 
creguessin realment en el que estan demanant i busquessin la finalitat social que sembla que es pot 
despendre de les seva petició, crec que s'haguessin presentat amb una proposta  absolutament 
elaborada que contingues quin són els costos que això podria tenir per l'Ajuntament o els costos, 
també ho em de dir, de la resta d'usuaris d'aquest serveis en que les taxes han d'aplicar-se mitjançant 
un sistema de tarifació social, i això no ha estat així i per tant, no sé si jo també haig de posar en 
dubte la seva voluntat de que això acabi sent aplicació o només en volem fer la part que correspon a 
propaganda, per tant, jo segueixo dient que estem a la seva disposició, que en podem parlar, i que 
podem estudiar aquells casos on això s'apliqui i funcioni bé, podem treure idees d'altres ciutats.
Al senyor González, no em consta aquesta pregunta que vostè m'acaba de dir que em va fer a la 
Comissió Informativa, per tant ho lamento molt perquè no recordo precisament que aquesta pregunta 
se’m fes. Si que hi havia un moment en que tothom parlava, disculpi'm si vostè em va fer aquesta 
pregunta, revisaré l'Acte, fins i tot ho he comentat amb una companya, i tampoc em diu que li soni, en 
tot cas el fet es que potser em va fer aquesta pregunta, no li diré que no, li dic que mirarem i potser és 
així, en tot cas quan jo li dic que no hem rebut cap proposta per part del grup del Partit Popular es que 
no hem rebut cap proposta del Partit Popular.
Respecte a Convergència i Unió, li diré que en tema del IBI, el senyor Noguera ha parlat que no era un 
mèrit no incrementar el IBI, miri jo li diré que no és un mèrit ni deixa de ser-ho, i nosaltres no estem 
aquí ni ens dediquem a aconseguir mèrits ni ha treballar pels mèrits, nosaltres el que treballem des de 
l'Àrea en la que jo treballo és vetllar per la suficiència de la Hisenda municipal per establir una pressió 
fiscal que considerem moderada, i treballar per facilitar als contribuents el pagament dels seus 
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impostos i per poder pagar aquelles obligacions que per serveis i proveïdors i altres, hem de complir, i 
aquesta és la nostra feina. Respecte als comentaris que feia amb els avals que es demanen si una 
persona té un deute, o una societat té un deute amb aquest Ajuntament, i demana aplaçament, li diré 
que aquesta normativa no ens correspon a nosaltres, nosaltres fem una aplicació del que diuen les 
lleis, hi ha un primer Reial Decret de 2007 que estableix, el 1065 del 2007 que estableix que el límit 
per demanar un aval bancari és de 6.000 euros. Hi ha un ordre ministerial de l'abril del 2009, que parla 
d'una ampliació fins els 18.000 euros, però només per l'Agència Estatal de la Administració Tributària, 
per tant, els ajuntaments no ens hi podem acollir i  crec que ens havia fer algun comentari respecte a 
que alguns municipis si que teníem límit superior per demanar aval bancari, però el que diu l' 
Ordenança de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona és que sense perjudici 
d'aplicar la previsió expressa en sentit contrari l'Ajuntament exigirà la constitució de garantia quan 
l'import del principal de l'expedient és inferior a 3.000 euros, per tant nosaltres encara donem 3.000 
euros més i anem al màxim per demanar un aval, i de tota manera li reitero el que aquesta regidora ja 
li ha explicat que és que des dels serveis de recaptació de la casa quan una societat, un contribuent té 
un deute amb l'Ajuntament o té dificultats per fer front al pagament d'una manera de cop, en el 
moment que es giren, normalment donem la màxima flexibilitat, fem un “traje a mida” que diríem i 
facilitem moltíssim i escoltem molt a la persona que ens ve amb aquestes inquietuds i li reitero que 
això és així els funcionaris que es trobem en aquest servei estan fent un esforç importantíssim perquè 
això sigui així. Ens parlava també d'una de les seves propostes en què demanaven la bonificació dels 
immobles on s'hi desenvolupin ensenyaments, i curiosament entre els ensenyaments del que ha 
parlat, ha parlat de les escoles de música, em sembla curiós que ens preocupem de les escoles de 
música privades i en canvi no fem cap valoració  negativa o molt negativa o de manera molt vehement 
dels increments que la Generalitat està provocant en les taxes de les famílies mitjançant 
l'incompliment del conveni, això sembla que no els amoïna tant, respecte a les zones blaves 
evidentment tenim una diferencia de concepció, nosaltres creiem que la zona blava s'utilitza per 
aparcaments de curta durada per poder fer determinades gestions i per això es troba en àrees 
concretes de la ciutat, la filosofia en aquest sentit és molt diferent entre vostès i nosaltres i parlava 
també de les zones conflictives en horaris escolars, per tant recordar-li simplement que hi ha alguns 
pàrquings com el de Can Comes, el del Teatre o el del Sot, que permeten sistemes que hi ha carnets 
per les famílies que podrien usar aquests aparcaments de manera dissuasoria i que esperem que 
funcionin i que aquestes zones conflictives a determinades hores del matí quedin alleugerides amb 
això, i per últim i a per anar acabant, feia referència també i donava algunes dades respecte a la taxa 
per les taules i cadires de les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat, ha fet els números, 
nosaltres també els hem fet, en primer lloc indicar que la primera de les simulacions que ha fet, en la 
que ens ha comparat amb altres municipis, és una tarifa que en la ciutat no l'està pagant ningú perquè 
ha de constat d'uns elements que en aquest moment no hi ha cap terrassa d'aquestes 
característiques a la ciutat, de tota manera, com sap, tenim diferents categories establertes en les 
taxes, i si agafem per exemple la primera, podem dir la que és més elevada i tenim en compte que un 
terç de dies a l'any ja pluja, i si considerem que en cada metre quadrat posarem tres cadires, doncs 
simplement, i una mica perquè quedi clar quin és el cost real que està tenint aquesta taxa sobre 
aquests negocis, és repercussió de 14 cèntims la cadira el dia, per tant podem donar les dades de 
moltes maneres, per tant nosaltres hem fet aquest exercici per valorar si els costos són molt elevats, 
vostè ha trobat ciutats on sembla ser que les tarifes són més barates, nosaltres hem trobat que són 
més cares, per tant jo crec que aquí les normatives són molt diferents, cada ciutat també dona 
oportunitats diferents, el senyor Jordi Terrades li parlava de quina gran oportunitat ha donat la 
peatonalització del centre de la ciutat precisament per aquest negocis, tal vegada altres ciutats tenen 
altres zones en les que no es genera tan de negoci, per tant jo crec que això també hem de posar en 
valor lo que tenim en el centre de la ciutat i en l'impacte econòmic que ha tingut això, que està ha estat 
positiu i que evidentment negoci s'ha n'ha de fer segur, de fet els que ens trobem és en continues 
peticions d'ampliació d'aquestes zones, també és cert que hi ha possibilitats de demanar aquesta taxa 
en diferents temporades i més pots decidir triar els metres, més metres a l'estiu i menys metres a 
l'hivern, i per tant jo crec que els propietaris dels negocis podríem anar adequant aquestes peticions 
realment per pagar en tot cas el que, tan de bo sigui poc i puguin fer molt negoci, però en tot cas per 
adequar-ho a la clientela que puguin arribar a tenir, res més, simplement que les taules i cadires 
portem tres exercicis sense incrementar-les més que un 1,47 crec que sortia i a més a més una de les 
tarifes com saben la primera les Ordenances Fiscals que ara estan en vigor les vàrem reduir un 20%, 
per tant, també vàrem fer aquest gest com recordaran l'any passat, res més, gràcies.

Alcalde-president:
Moltes gràcies, inaugurem la segona ronda.
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Senyor Mur:
Breument, Alcalde, gràcies. Simplement deixar clar que no tinc cap sospita que els tècnics de 
l'Ajuntament fan la seva feina i la fan ben feta, per tant deixar-ho clar, que no es mal interpretes lo que 
jo estic dient. Però en tot cas, faig una proposta, que en altres municipis els mateixos tècnics, dels 
quals tampoc dubto que ho facin bé, han arribat a la conclusió de que aquesta proposta que els hi 
hem fet nosaltres era possible, doncs parlin amb aquest altres tècnics, perquè en un municipi això és 
possible i en un altre no. Era això. Gràcies.

Alcalde president: 
Moltes gràcies. Senyor Casasnovas per part de IC V-EUiA. Endavant.

Senyor Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Senyora Aroa, hem parlat sí, ara fa una setmana, i les altres cinquanta una? on era 
l'equip de govern? Sabem que no es fàcil, que hi ha poques experiències de tarifació social, que fins i 
tot, com ha dit, algun ajuntament es pot haver agafat els dits, tot i això, el que el nostre grup va 
demanar, va ser estudiar la tarifació social, obert en una comissió a la resta de grups municipals, 
entenent que la proposta de l'any passat arribava molt justa, com els havíem dit abans, això 
reclamàvem i vostès no han complert el seu compromís, no han complert amb allò que tant diuen que 
és el seu equip de govern, dialogant, participatiu. Han anat a la seva, després estem allà mateix, 
potser haguéssim arribat a la mateixa conclusió, una conclusió comuna sobre la tarifació social, però 
no han volgut ni parlar, gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor González, Partit Popular, endavant.

Senyor González:
Si, gracias. Esto ocurre porque las actas se reciben al cabo de quince días de haberse hecho la 
reunión. Si se hicieran al día siguiente estaría reflejado, y aquí no tendría que oír lo que he oído. 
Gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Noguera, per part de Convergència i Unió. Endavant.

Sr. Noguera:

 Gràcies. Bé, començaré pel final senyora Ortego, em remeto a la comparativa que feia abans, dels 
imports comparant Sabadell, Mataró i La Garriga, i dir-li que en tot cas l'Hotel Europa si que ens 
consta que està pagant la tarifa amb accessoris, per tant estaríem pagant aquesta tarifa de 4.178 
euros, que correspondria amb les taules que tingués òbviament, perquè això era tenint en compte una 
taula amb quatre cadires, i en tot cas, si una gran majoria de terrasses no tenen accessoris continua 
sent més cara la tarifa de Granollers amb la comparativa que li posava, que li esmentava amb 
anterioritat. En relació a la flexibilitat que té Recaptació de l'Ajuntament de Granollers, home, no podria 
ser d'altre manera, els temps que corren evidentment, vostè parlava del “traje” a mida, però que no 
sigui com l'Agència Tributaria, que passa moltes vegades, jo parlava, he parlat sovint amb el director 
de recaptació, i moltes vegades passa això, que aquesta flexibilitat després resulta que et diuen que 
sí, que estan sent molt més flexibles però a l'hora de la veritat en alguns casos no s'és flexible del tot, i 
en tot cas potser és un tema mal resolt aquest, vostè feia esment a aquest decret de l'any 2007 del 
import dels avals que estan en 3.000 euros, la Diputació de Barcelona em consta que en quant a la 
gestió de les hisendes que tenen els municipis externalitzada a través de la Diputació el llindar aquest 
és de 3000 euros, tal vegada aquí, no em va quedar clar del tot en les reunions que vaig tenir amb 
vostè, de quin era exactament la xifra perquè jo crec que en molts casos s'han demanat avals per sota 
d'aquesta quantitat dels 6.000 euros, i a més a més, torno a reiterar que avals bancaris són complicats 



17

d'obtenir per les entitats financeres, quan això no és possible, vostès demanen avals personals, la 
qual cosa també potser que es cobreixen en màximes garanties, cosa que en determinades taxes 
municipals, home, no seria massa adequat fer-ho d'aquesta manera, i depèn dels casos també 
òbviament dels casos o depèn de quines empreses estiguéssim parlant. En relació a, i agafo unes 
paraules que ha dit el senyor Terrades, parlava de generar ocupabilitat, hi estem d'acord senyor 
Terrades en generar ocupabilitat, per això aquestes mesures de promoció econòmica, per això 
aquesta mesura que proposava de bonificació de taxa d'activitats econòmiques que el que fa no és 
bonificar per crear només el negoci o l'empresa, sinó condicionar la creació de llocs de treball, com 
dèiem que si bé hi ha una, un apartat en aquesta taxa que la condiciona que sigui ocupabilitat que 
vingui del SOC de la Generalitat de Catalunya, i ho varem comentar que era molt concreta en la reunió 
que varem tenir dilluns, s'hagués pogut afegir perquè això sinó que no era una taxa d'aquelles que 
mereix un estudi més profund, podem entendre que hi ha taxes que mereixen un estudi més profund, 
però aquesta no ha sigut una voluntat manifesta del seu equip de govern, de posar-la quan estem, 
hem fet un pla de xoc,  tenim un atur de 6.000 persones a Granollers, i en quant a aquestes mesures 
s'ha de tenir una mirada més amplia de la que crec, o creiem en el  nostre grup, que han tingut vostès 
en aquest sentit. I en quant al tema de les zones blaves, bé com deia vostè tenim models oposats, 
òbviament tenim models oposats, nosaltres dèiem que estem en contra d'aquesta implantació de la 
zona blava al pàrquing de la Bòbila, o a part del pàrquing de la Bòbila, però nosaltres creiem i tornem 
a reiterar que els dissabtes hauria de ser gratuït, però això no vol dir que el cotxe es poguí deixar tot el 
dia en allà, facilitar aquesta mobilitat que ja entenem que hi ha de ser, sinó poder facilitar, i això 
succeeix en altres pàrquings que tenen zones blaves d'altres municipis, com poder posar la matricula i 
que hi hagi un temps determinat, dues hores, tres hores, i un cop superat aquest temps hi hagi la 
sanció corresponen, hi hauria la mobilitat igual i facilitaria en moments en que, una dada molt recent, 
segurament la saben vostès, el 1 de setembre ha entrat en vigor l'IVA, l'increment de l'IVA com saben, 
el consum ha baixat un 13 %, al mes de setembre, en general a tot Espanya, 13 % és moltíssim, vol 
dir que estem en uns moments molt complexos econòmicament, vol dir que també hem de repensar i 
hem d'innovar una mica més el que són mesures, que fem una mica el copiar i enganxar moltes 
vegades, vostè ho deia al principi que hi havia hagut poques modificacions a les ordenances i a 
vegades jo crec que en aquests moments els municipis que intenten com Granollers que té una 
potencialitat en el seu comerç i en el seu centre de la ciutat, i també ho esmentava el senyor Terrades 
que s'ha fet un esforç en fer un centre que sigui molt més participatiu de la ciutadania i que aculli gent, 
no cal dir-ho de Granollers i de fora de Granollers, també hem de procurar que la mobilitat dels 
vehicles i la rebaixa de taxes en el cas de la zona blava també tinguin una altra mirada. Gràcies.

Alcalde president:  
El senyor Terrades per el Grup Socialista,

Senyor Terrades:
Si ens deia el regidor Casasnovas que feia l'Ajuntament, doncs miri, les 52 setmanes de l'any, no 51 
més 1, les 52 setmanes de l'any senyor Casasnovas solucionem problemes i fem propostes. Els 
temes de la tarifació social, vostè deia com aconseguim l'equitat, bé, com l'aconseguim?, aquesta és 
la qüestió, des del nostre punt de vista manteniment els serveis públics, garantint qui pugui accedir 
tothom, i quan dic tothom, vull dir tothom, els que contribueixen més amb els seus impostos i aquelles 
persones que tenen dificultats per accedir-hi. I si vostè, mes enllà del discurs que ha fet, que és 
absolutament legítim, fa una reflexió de quina és política que des d'aquest punt de vista s'està fent de 
la ciutat, haurà de convenir amb mi, no sé si al cent per cent, que la pràctica aquesta és la dinàmica, i 
això com s'aconsegueix? Perquè tothom pugui accedir o intentar garantir que tothom pugui accedir a 
aquest serveis públics que són responsabilitat de l'Ajuntament, no a través de les Ordenances Fiscals 
sinó a través del Pressupost, a través de les subvencions en aquelles persones, en aquelles famílies, 
en aquelles activitats, que no puguin accedir en aquest serveis públics, perquè la voluntat és que 
ningú quedi enrere, això ho plasmem en els pressupostos, i ho hem plasmat també en el Pla de Xoc 
que varem acordar entre tots, fruit, entre altres coses, de la bona gestió que l'equip de la senyora Aroa 
Ortego fa en aquest Ajuntament i que li permet encara liquidar els pressupostos, doncs, amb uns 
romanents positius. Jo crec, com sol passar habitualment no s'han acabat de mirar bé les propostes, 
no la proposta actual de les Ordenances Fiscals, sinó el paquet conjunt de les Ordenances Fiscals i 
que han vingut en aquest Ple els de Convergència i Unió, com ja és habitual a les darreres sessions 
plenàries, en els punts allò més o menys que es poden considerar importants, estrelles, tots ho son, 
sempre n'hi ha un que destaca més que l'altre, d'intentar buscar algun titular, miri, jo també n'hi donaré 
algun, perquè he sentit algunes crítiques respecte al tema de l'IBI, hem hagut d’incrementar el 2012 i 
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el 2013 l'Impost sobre Bens Immobles, vostè sap que aquesta no era la proposta inicial del govern, 
aquí podem fer discursos, però resulta que quan vostès eren tan amics del Partit Popular, aquesta 
proposta de l'IBI era una bateria de moltes propostes de tipus econòmic que el senyor Duran Lleida li 
va donar suport, vet aquí quina contradicció aquí fem discursos però resulta que quan vostès eren 
amics d'aquells que van, bé no sé si a partir del 25 ho tornaran a ser o no, però quan eren amics, que 
es recolzaven mútuament una cosa en aquí o en allà, doncs clar, va passar el que va passar. 
Reducció de l'atur, hi estic d'acord, el problema que l'any 2012 ens hem trobat sols l'Ajuntament de 
Granollers, i tots els ajuntaments de Catalunya, de tots colors polítics, perquè ja ho hem discutit 
alguna altra vegada, les partides destinades a les polítiques actives d'ocupació, zero, zero euros, i 
això ha estat així. Em sorprèn la proposta que ens fa, per això dic que no s'han mirat les Ordenances, 
una bonificació  del 95% de l'IBI del immobles on s'hi desenvolupi ensenyament, doncs això ja està 
passant, això a Granollers ja està passant en aquells ensenyament reglats, concertat amb la 
Generalitat, i que  la Generalitat compensa després en l'Ajuntament. M'ha sorprès aquesta proposta 
que m'ha fet de l'oficina d'aquelles empreses que voluntàriament s'acullin en allò disposat en la Llei de 
Canvi Climàtic i Millora de la Qualitat de l'aire, ah carai, resulta que les bonificacions només les ha de 
fer l'Ajuntament de Granollers, o els ajuntaments del país, vostè sap quin és el compromís del govern 
de la Generalitat en les polítiques de canvi climàtic: doncs que s'espavilin els ajuntaments i els 
usuaris, sap quants recursos posa el govern d'aquell partit polític del qual vostè forma part, per 
aquestes polítiques per les què vostè aquí ens demana bonificacions? Sap la magnitud econòmica? 
Zero euros, molt discurs però cap recurs econòmic, ja li dic jo que cap recurs econòmic, cap recurs 
econòmic perquè el conseller Mas-Colell de totes aquestes polítiques des de fa ja un parell de mesos 
ha passat el rasclet i ha tancat l'aixeta, sap quantes subvencions s'han concedit, n'hi una, miri, li 
posaré un exemple, li posaré un exemple

Alcalde president:
Hauria d'anar acabant

Senyor  Terrades:
Si, acabo. Li posaré un exemple, aquest Ajuntament ha hagut de renunciar a una subvenció. Senyor 
Sastre no es posi nerviós.

Alcalde president
Perdó, encara em toca a mi moderar els debats, senyor Sastre, em toca a mi moderar els debats i 
demano que no interrompi a la persona que fa ús de la paraula. Moltes gràcies, endavant senyor 
Terrades, i també vagi acabant,

Senyor Terrades:
Aquest Ajuntament ha hagut de fer una devolució d'una subvenció a la Generalitat per aquest 
conceptes, perquè es va concedir una subvenció a finals del mes d'agost que la havíem de tenir 
executada i justificada el 30 de setembre. Aquestes són les subvencions, sí: el paper està aquí, la 
realitat és la que és, i acabo Alcalde, discrepem profundament respecte a la visió que tenen vostès de 
la zona blava els dissabtes, justament el dia que hem de facilitar més la rotació perquè es quan tenim 
més visitants a la ciutat i els comerços de la ciutat tenen més clients potencialment i vostès el que 
proposen es justament que els cotxes que ens vénen a la ciutat s'”apalanquin” en les zones blaves i 
no hi hagi rotació.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Ortego no sé si vol fer ús de la paraula per cloure aquest debat. Si? 
Endavant.

Senyora Ortego:
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Gràcies Alcalde. Molt ràpidament, em sap greu haver de tornar insistir en un tema tan tècnic com el de 
quan demanen un aval bancari quan algú demana un ajornament, però no m'agradaria que quedés 
instal�lat que aquest Ajuntament o la Recaptació d'aquest Ajuntament no dona facilitats als 
contribuents que volen estar al dia amb les seves obligacions tributaries, per tant repetiré que la 
ordenança del Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació demana un aval bancari a partir de 
3.000 euros, en aquest Ajuntament anem al màxim que és el que estableix el Reial Decret que l'he dit 
abans, 1065 de l'any 2007, en que és de 6.000 euros, torno a dir que a més a més donem tots els 
marges que són necessaris i si en algun cas no es pot aportar un tipus de garantia i se’n pot aportar 
un altre doncs també l'acceptem, per tant m'agradaria que quedés clar la feina que s'està fent des de 
la Recaptació d'aquest Ajuntament. El senyor Noguera també insistia en comparar-nos amb altres 
municipis, però és curiós que ho faci en aquest cas i no ho faci per  exemple quan en el Ple anterior 
parlàvem de l'informe de la Diputació de Barcelona en què ens comparem a nivell de pressió fiscal en 
aquells impostos o taxes que paguen la majoria de famílies de la ciutat, que tampoc faci esment a la 
comparativa en quant a resultats pressupostaris d'altres municipis i en quant a romanents de 
tresoreria, en quant a execució de la despesa, en quant a terminis de pagament als nostres 
proveïdors, per tant si ens comparem potser que ens comparem en tot. També és cert que, vull insistir 
en que les propostes i senyor Terrades n'ha repassat algunes més concretament no les repetiré però 
en tot cas a totes elles es presentaven només bonificacions, exempcions, rebaixes i reduccions, per 
tant el que ha quedat clar es que en cap cas ningú no s'amoïna, de l'altre part, que és la Hisenda 
municipal que és, quines són les conseqüències que aquestes bonificacions o exempcions , que poden 
semblar un brindis al sol, tenen per aquesta Hisenda municipal i que, en definitiva, després amb 
aquest recursos nosaltres estarem discutint propostes en el Ple del mes de desembre, quan parlem 
del pressupost i ens hi dediquem, en aquest cas estem analitzant la part d’ingressos, però haurem 
d'acabar parlant de la part de la despesa, i per tant cal que algú s'amoïni pels recursos. Deia el senyor 
Terrades que al final sempre els Ajuntaments sent l'administració més propera al ciutadà i que més 
serveis ha d'acabar assumint que no li toquen, doncs a més a més sigui la que sempre ha de bonificar, 
i simplement recordar que l'Estat i la Generalitat són els que estan prenen mesures, moltes 
modificacions fiscals que estan afectant d'una manera més substancial que el tributs municipals a la 
ciutadania, l'Estat és el culpable que l'IBI s'hagi incrementat un 10%s, l'Estat ja era el culpable que 
l'IVA en alguns casos hagi passat del 8 al 21%, l'Estat és el que ha incrementat el IRPF, la Generalitat 
és la que porta menys recursos als Ajuntaments i que paga cada cop més tard, i en aquest 
Ajuntament, que la Generalitat pagui cada cop més tard costa diners, i a més a més, s'han incrementat 
les taxes dels transports públics, de l'aigua, les taxes universitàries, el euro per recepta, etc. etc.. per 
tant em sona una mica injust criminalitzar aquest Ajuntament, nosaltres creiem que les Ordenances 
Fiscals estant a l'alçada de les circumstàncies, proposem un no increment, que creiem que en molts 
municipis no podran portar una proposta com la que portem nosaltres i les exempcions són les que 
són. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, al senyor Sastre jo li pregaria que escoltés amb atenció i actués amb la mateixa 
educació, perdó: estic parlant jo, amb la mateixa educació que els altres membres de la taula estan 
actuant. Hi ha hagut motius perquè el crides a l'ordre, no ho he fet, hi ha hagut motius perquè el crides 
a l'ordre, no és habitual en aquesta sala. En tot cas simplement voldria només fer un parell de 
comentaris per cloure el debat, jo crec que ha estat prou intens, prou clar i prou ric, d'on surt aquesta 
proposta d'Ordenances Fiscals? home, d'una preocupació, un augment substancial de la pressió fiscal 
per aquelles classes més febles, per aquella gent que pitjor s'ho està passant, hi ha un augment 
substancial de la pressió fiscal, ho ha explicat perfectament la regidora, l'IVA, l'IBI i podríem anar 
sumant, un augment substancial, i aquesta és la preocupació que a fet que aquest equip de govern fes 
mans i mànigues per tal de fer un augment zero en aquells impostos que són substancials i 
substantius a la vida dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat. Quin és el tema que més ha preocupat 
des de el punt de vista fiscal, de la fiscalitat municipal, en els ciutadans de Granollers, en aquest any, i 
que ha ocasionat més aturades en aquest Alcalde i més comentaris: no ho dubtin l'augment de l'IBI, 
l'augment de l'IBI en un 13%, el 3% que havia acordat aquesta sala ara fa un any i el 10% addicional 
que el govern central va imposar, repeteixo, imposar, en aquest Ajuntament als ciutadans i ciutadanes 
d'aquest municipi. Aquest ha estat el motiu pel qual nosaltres hem buscat la manera d'evitar que en 
aquest moments de patiment hi hagi encara més increment pel que fa a la pressió fiscal. En aquest 
municipi ens hem proposat aquest augment zero, per tal d'acompanyar en aquesta situació tan 
complicada de la majoria dels ciutadans i ciutadanes, ja es bo que el debat en aquesta sala s'hagi 
centrat en impostos, taxes, o altres elements que són una part menor, molt menor, dels ingressos 
locals, i òbviament són una part menor, molt menor, de la despesa quotidiana dels ciutadans i 
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ciutadanes. No hem augmentat la taxa d'escombraries, no hem augmentat l'IBI, no hem augmentat 
l'impost de construccions, hi així tota la bateria de impostos i taxes, hi ha dos increments que estan 
plenament justificats, el de l'Escola de Música, que si haguéssim d'aplicar la retallada que ens ha fet la 
Generalitat hauria d’apujar-se per sobre del 28%, ho hem deixat en un 10%, hem mirat també 
d'equilibrar, i l'augment d'IPC a les zones blaves que considerem  un element essencial  i en 
l'estratègia comercial d'aquesta ciutat, els números canten, ho és, ho és, i òbviament tal  com està 
explicat el fet de fer una petita franja de zona blava a la Bòbila és també petició de la gent que utilitza 
com un lloc essencial de la seva activitat el Jutjat, recordeu que pel Jutjat i passen cada dia si no em 
fallen les dades unes 500 persones, que és un número important de persones que hi van, a treballar o 
bé perquè els pertoca acudir-hi per qüestions que incumbeixen a les seves persones. Esforç per tant 
amb augment zero, aquest és el tema que em sembla clau i m'agradaria que aquest exemple 
s'estengués en altres municipis, no tots els municipis poden fer-ho, nosaltres afortunadament tenim 
una agenda equilibrada que de moment ens permet actuar amb aquesta discrecionalitat, es fruit de 
molt anys de rigor, és fruit de molts anys de treball ben fet des del departament d'Hisenda, molts anys, 
i és fruit també de la potència d'aquesta ciutat i de la força dels seus ciutadans i ciutadanes, per tant, 
l'esforç per tal d'augmentar zero % la gran majoria d'impostos i taxes, zero %, i en tot cas aquest dos 
increments que estan plenament explicats, i en tot cas també òbviament podem parlar  de tots els 
matisos del món, tot és millorable, i aquest Ajuntament té un equip de govern que el que intenta és 
millorar-los, en alguns casos ho hem aconseguit, òbviament tampoc som perfectes. Pel que fa al tema 
de la tarifació de les tarifes socials també recordar-li al senyor Casasnovas que hi ha un grup de 
treball a la Diputació, creat també fa un any, que com que el tema no és tan senzill, i tot el que s'ha 
vist fins ara més aviat a tingut resultats negatius, tampoc no ha acabat en matèria formal, que era un 
element essencial que per tal que nosaltres també poguéssim avançar perquè òbviament la Diputació 
de Barcelona el que fa és tenir aquesta mirada més global i el que fa també és fer aquesta feina de 
comparació, d'anàlisi i d'aportació de noves idees, i insistirem, seguirem insistint a la Diputació de 
Barcelona perquè faci i culmini aquest treball que compartiren quan estigui sobre la nostre taula. En 
tot cas és l'hora de votar,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    14141414 PSCPSCPSCPSC::::13131313 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::11111111 PPPPPPPP::::    4444        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        CIUCIUCIUCIU::::    6666
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    CapCapCapCap    

 

Alcalde president:
Passem al següent punt, que és un punt de la Comissió Informativa de l'Àrea de Planificació 
Estratègica i Ciutadania, en concret el punt número 8, és un dictamen relatiu a l'aprovació de 
col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya. Endavant, senyora Secretària,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I     
CIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIA

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ AMB EL SÍNDICAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ AMB EL SÍNDICAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ AMB EL SÍNDICAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ AMB EL SÍNDIC    
DE GREUGES DE CATALUNYADE GREUGES DE CATALUNYADE GREUGES DE CATALUNYADE GREUGES DE CATALUNYA

El Ple de l'Ajuntament va crear el gener de l'any 1997 l'Oficina de Defensa del Ciutadà essent 
nomenat el Sr. Jordi Baulies i Cortal com a “Defensor del Ciutadà”. Aquest nomenament ha estat 
renovat cada 5 anys tal i com preveu el Reglament de l'esmentada Oficina, i el darrer termini va 
finalitzar el passat 31 de juliol de 2012. Des d'aleshores el Sr. Jordi Baulies ha continuat exercint les 
funcions més enllà del termini del seu nomenament mentre no es feia efectiu el seu relleu, tal i com 
preveu l'article 15, punt 5è, del Reglament.

L'Ajuntament de Granollers té interès en continuar oferint a la ciutadania de Granollers un servei de 
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defensa dels seus drets i llibertats en aspectes vinculats a actuacions de l'Ajuntament, a través d'una 
figura d'acció independent, objectiva i confidencial. 

Des de l'any 1984 la institució del Síndic de Greuges de Catalunya duu a terme la defensa dels drets 
fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania, i amb aquesta finalitat supervisa l'actuació de 
les administracions públiques de Catalunya. L'oficina del Síndic de Greuges de Catalunya ofereix als 
ajuntaments la prestació del servei de tramitació de les queixes que li siguin presentades i que afectin 
les competències municipals.

El servei que ofereix l'oficina del Síndic de Greuges de Catalunya dóna resposta a la voluntat de 
l'Ajuntament de continuar facilitant l'accés de la ciutadania a un servei de defensa dels seus drets i 
llibertats i per aquest motiu es proposa la col�laboració amb aquesta institució per a dur a terme 
aquesta tasca.

Atès l'informe favorable de la Cap de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, que per tal de fer 
efectiva aquesta col�laboració, proposa la signatura d'un conveni que estableixi les obligacions i 
compromisos d'ambdues institucions i doni resposta a la voluntat d'aplicar vies de col�laboració per 
garantir els drets de les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la 
despesa pública, combinant proximitat amb seguretat.

Fonaments de dret

1.- Article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.

2.- Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

3.- Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, pel que fa al marc legal que regula els convenis de col·laboració.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Cessar pel transcurs del temps pel qual va ser nomenat al Sr. Jordi Baulies i Cortal, com a 
Defensor del Ciutadà de Granollers, amb efectes 30 de novembre de 2012,  i se li agraeixi la tasca 
rigorosa, independent i objectiva que ha dut a terme durant darrers 15 anys, amb un reconeixement a 
la seva aportació per l'impuls i desenvolupament de l'Oficina, així com a seva bona disposició a 
col�laborar amb tots els serveis municipals per tal de donar la solució més adequada a les sol�licituds 
de la ciutadania.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar el Conveni de Col�laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya, amb efectes 1 
de desembre de 2012, el qual es reprodueix a continuació:

CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DECONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DECONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DECONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE     
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

REUNITS

D’una banda, l’Il�ltre. Sr. Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb domicili al passeig de Lluís 
Companys, 7, de Barcelona.

I de l’altra, l’Il�lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, amb domicili a la plaça de la 
Porxada, 6, de la mateixa localitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i

MANIFESTEN

1. El síndic de greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets fonamentals i de les 
llibertats públiques dels ciutadans, i amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de les administracions públiques 
de Catalunya i del personal que en depèn o està vinculat a un servei públic .
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2. L’alcalde de Granollers té la voluntat de facilitar i promoure l’accés dels granollerins i les granollerines al 
Síndic, i avançar en la millora de la gestió de l’atenció ciutadana .
3. La voluntat d’ambdues parts d’aplicar vies de col�laboració per garantir els drets de les persones en l’àmbit 
local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública , combinant proximitat amb seguretat.
4. Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la 
dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen .

ACORDEN

1. El Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió que es  concreta de la manera 
següent: 

a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic que 
facin referència al municipi i un detall estadístic de les consultes provinents de persones i entitats residents a 
Granollers que s’hagin atès des del Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un detall dels 
elements concrets de referència a la bona administració que se’n desprenguin; la tramesa s’ha de fer abans del 
31 de març de l’any següent a l’exercici objecte de l’informe .

b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l a partir de 
les opinions que puguin emetre els diferents grups municipals . 

2. Donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències 
municipals. Per fer-ho efectiu, s’estableix el procediment següent : 

a) Quan el Síndic sol�liciti informació relacionada amb alguna queixa que estigui tramitant, ho farà, per mitjà de la 
plataforma EACAT, a l’adreça de correu electrònic que faciliti l 'Ajuntament.

b) En un termini de quinze dies hàbils l’alcalde ha de respondre al Síndic per mitjà d’EACAT o bé per carta i còpia 
que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça  

c) Els suggeriments i les recomanacions que pugui fer el Síndic en relació amb alguna queixa s’han d’enviar a 
l’Ajuntament pel mateix conducte, i l’Ajuntament ha de respondre si els accepta o no, per la mateixa via, en un 
termini que no pot anar més enllà dels trenta dies hàbils .  

3. Les persones que vulguin presentar una queixa al Síndic ho poden fer :

a) de manera presencial o per correu ordinari a la seu del Síndic ;

b) per telèfon, trucant al 900 124 124;

c) per correu electrònic a l’adreça 

d) per fax al 933 013 187;

e) pel web 

f) lliurant-la als assessors del Síndic durant alguna de les seves visites al municipi ;

g) per mitjà dels impresos i sobres de franqueig pagat que estaran a l’abast dels habitants de la població en un 
lloc visible de les dependències municipals .
L’Ajuntament, amb l’acord previ amb el Síndic pel que fa als continguts, ha de crear sistemes per divulgar la 
figura del Síndic, editar fullets sobre les diferents vies d’accés al Síndic perquè la població de Granollers en sigui 
coneixedora i instrumentar mecanismes per fer del tot accessible l’operativitat d’aquest conveni . 

Igualment, l’Ajuntament ha d’incloure l’enllaç del Síndic al seu web i publicar -hi les vies d’accés. 

4. A petició conjunta dels interessats en alguna queixa i de l’Ajuntament, el Síndic pot proposar —si ho considera 
oportú— iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes, sense que això 
comporti cap minva en les capacitats de supervisió del Síndic sobre el conjunt dels processos administratius de 
l’Ajuntament.  
Als efectes administratius, el document del Síndic que reculli la finalització del procés mediador s’incorpora al 
procediment administratiu amb caràcter previ i vinculant a la resolució que li posi fi . Les parts poden decidir, en el 
moment d’acceptar la mediació del Síndic, si aquesta resolució administrativa queda exclosa de l’exercici de la 
tutela judicial efectiva a posteriori .

5. Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins que una de les parts faci avinent la voluntat 
de revisar-lo. 

I perquè consti, les parts signen aquest conveni , per duplicat, al lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament .

El síndic de greuges de Catalunya L’alcalde de Granollers

Rafael Ribó i Massó Josep Mayoral i Antigas
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TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Facultar a l'Alcalde per a la signatura de l'esmentat Conveni entre el Síndic de Greuges de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers.

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

Alcalde president:
En tot cas prenc la paraula com a portaveu de la Junta de Portaveus, i valgui la redundància, en nom 
de tots el Grups Municipals. Els Grups Municipals valoren d'una manera extraordinària la feina feta per 
el senyor Baulies durant els darrers 15 anys, ja s'ha dit en la proposta que la senyora Secretària ha 
llegit. Se li va acabar al senyor Baulies el mandat el mes de juny, i la Junta de Portaveus, tal com 
explica el reglament del Defensor del Ciutadà, havia de prendre una decisió, en el context en que 
vivim, context de crisi econòmica, una de les qüestions que es va posar sobre la taula de la Junta de 
Portaveus era la possibilitat de fer, com havien fet altres municipis, el fet d'arribar a un acord amb el 
Síndic de Greuges per tal de buscar un sistema d'especialitzada atenció directa a la ciutat, com a 
molts municipis, ens semblava que en aquest moments en que calia reduir despeses era potser un 
bon moment per fer aquesta experiència, posar sobre la taula aquest argument, posar també sobre la 
taula algun argument que també algun regidor o regidora havia manifestat com a possibilitat que el 
senyor Baulies tingués una prorroga de dos anys, però en tot cas el reglament ho feia impossible i 
alhora també es va posar sobre la taula la petició d'alguns grups, en concret d'Acció Granollers i 
llavors també secundat per IC-Verds no fer exactament aquesta posició d'acord amb el Síndic de 
Greuges sinó el fet de buscar alguna persona per desenvolupar aquesta tasca, l'argument que 
compartim es que com més proximitat millor, en tot cas una vegada i atès que la Junta de Portaveus 
va cercar la unanimitat, que crec que és la millor manera d'actuar en aquest casos, varem arribar al 
següent  acord que és el que avui plasmen en el plenari, que és el fet de signar aquest acord amb la 
Sindicatura de Greuges, emplaçar-nos en els propers mesos a fer el balanç sobre si aquest és el 
millor mètode, insisteixo, que s'està treballant en altres ajuntaments i una vegada transcorregut un 
temps prudencial, nou mesos, deu mesos, farem l’avaluació de si realment ha sigut negatiu per la 
proximitat, que és un dels valors essencials que volem preservar, i si així ha estat doncs revisarem 
aquesta decisió. Per tant, no suspenem la figura del Defensor del Ciutadà, no suspenem el reglament, 
està plenament vigent, entrem en període provisional de comú acord amb el Síndic, per tal de fer-ho 
d'una manera que sigui més suportable per la hisenda local, sempre posant molt en valor la feina del 
senyor Baulies, i tenint en compte que si el que avui acordem no ens garanteix prou proximitat, d'aquí 
un temps revisarem aquesta decisió i farem una proposta també d’una persona per ocupar aquesta 
tasca de defensor del ciutadà i de la ciutat. En tot cas ja han anunciat el vot favorable tots els Grups, i 
s'ha fet insisteixo per consens després de molt debat i també, insisteixo, en nom de tots els Grups 
agrair els seus quinze anys de presencia i d'activitat al voltant de la defensa del ciutadà al senyor 
Baulies i també  la seva feina com a precursor d'aquesta figura en el nostre país i també com a 
persona que ha estat capaç d'articular el moviment del síndics, de defensor dels pobles i síndics de 
greuges locals de Catalunya, per tant aprovaríem aquest punt.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passaríem a la Comissió Informativa de l 'Àrea de Territori i Ciutat, passem al punt número 9 en el qual 
es tracta de ratificar una Resolució d'Alcaldia a partir de la qual es compareix en  el tràmit d'informació 
institucional del Pla Director d'Infraestructures del Transport Públic Col�lectiu de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, senyora Secretària,

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATA    18181818    DDDD''''OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    
DEDEDEDE    2012201220122012    RELATIVA A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DRELATIVA A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DRELATIVA A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DRELATIVA A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT D''''INFORMACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLAINFORMACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLAINFORMACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLAINFORMACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLA    
DIRECTOR DDIRECTOR DDIRECTOR DDIRECTOR D''''INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL�LECTIU A LA REGIÓINFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL�LECTIU A LA REGIÓINFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL�LECTIU A LA REGIÓINFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL�LECTIU A LA REGIÓ    
METROPOLITANA DE BARCELONA PEL PERÍODEMETROPOLITANA DE BARCELONA PEL PERÍODEMETROPOLITANA DE BARCELONA PEL PERÍODEMETROPOLITANA DE BARCELONA PEL PERÍODE    2011201120112011----2020202020202020    ((((PDIPDIPDIPDI))))    ESTABLERT PERESTABLERT PERESTABLERT PERESTABLERT PER    
LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ ,,,,    I FORMULARI FORMULARI FORMULARI FORMULAR ----NE SUGGERIMENTSNE SUGGERIMENTSNE SUGGERIMENTSNE SUGGERIMENTS

Per Resolució d'Alcaldia núm. 1267/2012, de data 18 d'octubre, es va aprovar comparèixer en el tràmit 
Comparèixer en el tràmit d'informació institucional del Pla Director dPla Director dPla Director dPla Director d''''infraestuctures del transportinfraestuctures del transportinfraestuctures del transportinfraestuctures del transport    
públic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelonapúblic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelonapúblic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelonapúblic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelona    ((((PDIPDIPDIPDI))))    2011201120112011----2020202020202020 establert per l'Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) - Àrea de Barcelona, i formular els suggeriments i les aportacions.

I en el seu punt tercer estableix ratificar aquesta resolució en la propera sessió de l 'Ajuntament en Ple.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER: Ratificar la resolució d'alcaldia núm. 1267/2012, de data 18 d'octubre, relativa a 
comparèixer en el tràmit d'informació institucional del Pla Director dPla Director dPla Director dPla Director d''''infraestuctures del transportinfraestuctures del transportinfraestuctures del transportinfraestuctures del transport    
públic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelonapúblic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelonapúblic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelonapúblic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelona    ((((PDIPDIPDIPDI))))    2011201120112011----2020202020202020 establert per l'Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) - Àrea de Barcelona, i formular els suggeriments i les aportacions, i que 
es transcriu literalment:

" Identificació de l'expedient

Relatiu a comparèixer en el tràmit d'informació institucional del Pla Director d'infraestructures del 
transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona pel període 2011-2020 (PDI) establert 
per l'Autoritat del Transport Metropolità, i formular-ne suggeriments,

Fets :

En data 13 de juliol de 2012, el Consell d'Administració de l'ATM va aprovar inicialment el Pla Director 
d'infraestructures del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona pel 
període 2011-2020 (PDI)  i el corresponent informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISA ) 
elaborats pels serveis de l'AMT. 

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) - Àrea de Barcelona, en data 19 de juliol de 2012, va 
trametre un exemplar dels documents tècnics del Pla Director d'Infraestructures a efectes formular els 
suggeriments i aportacions al PDI 2011-2012, establint com a termini per al període d'informació 
institucional fins, com a màxim, el dia 22 d'octubre de 2012.

El Pla Director d'Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) és una figura de 
planejament que, pel seu contingut, incideix en l'organització de les infraestructures de transport en el 
territori de Catalunya i en concret en l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).  

El PDI 2011-2020 detalla les actuacions a executar en matèria d'infraestructures del transport públic 
col·lectiu en l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona amb l'horitzó temporal del 2020, amb 
l'objectiu de materialitzar el compromís de totes les administracions per a concretar i impulsar les 
obres necessàries per a la millora del transport públic durant la propera dècada.  

Els principals eixos d'actuació del PDI 2011-2020 estan agrupats en cinc tipus de propostes:
- AX: Ampliació de xarxa ferroviària i de tramvia (Metro, FGC, Tramvia).
- XE: Propostes de la xarxa ferroviària estatal,
- IN: Intercanviadors i infraestructures de transport públic per carretera,
- TPC: Infraestructures de transport per carretera
- MM: Modernització i millora de la xarxa existent.

Que un cop analitzada la documentació gràfica i escrita del PDI 2011-2020 i de l'ISA, els tècnics de 
l'Ajuntament de Granollers han emès un informe tècnic que recull de forma agregada les aportacions, 
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els suggeriments i els comentaris presentats com el resultat de l'anàlisi del PDI i de l'ISA de manera 
concreta en les actuacions proposades que afecten més directament l'àmbit territorial de Granollers.

L'Ajuntament de Granollers recolza el present Pla Director en els objectius generals ja que és 
imprescindible la millora del transport públic a la regió metropolitana i creiem que principalment a les 
ciutats i poblacions que formen part de la segona corona metropolitana. El centre metropolità està 
dotat d'una xarxa potent de ferrocarrils metropolitans en expansió, mentre que la resta de territoris tan 
sols tenen serveis estructurals d'aquest ordre en els corredors rodalies d'accés al centre (metros del 
Vallès i baix Llobregat, rodalies RENFE al Maresme, etc.). 

La configuració radial-passant tradicional del sistema ferroviari fa avui difícil establir relacions entre les 
ciutats nodals del sistema urbà sense passar pel centre metropolità i per tant un instrument de 
planificació i actuació a llarg termini, com és el PDI, hauria de trencar aquesta dinàmica tradicional del 
sistema de transport col·lectiu 

En concret, l'Ajuntament valora positivament les propostes d'actuacions següents:

4.1 Orbital Ferroviària (XE03)

Tal i com reflexa la descripció de l'actuació, cal entendre la LOF globalment ja que només té 
sentit en la seva totalitat, és important incorporar la lògica territorial. Tradicionalment les 
infraestructures són radials respecte Barcelona ja que fins fa uns anys les relacions eren 
d'aquesta manera. En els darrers trenta anys s'han igualat el nombre de persones entre la 1ª 
Corona Metropolitana i la 2ª, amb el que els desplaçaments ja no són principalment radials sinó 
majoritàriament transversals. 

És imprescindible apostar pel transport transversal per tal de potenciar el transport públic en els 
desplaçaments interns de la 2ª corona metropolitana, ja que tal i com mostra l'enquesta de 
mobilitat interurbana 2011 de l'AMTU el 78% dels desplaçaments interurbans realitzats en dia 
feiner són interns del mateix àmbit AMTU. 

El ferrocarril orbital uneix transversalment les grans ciutat de l'Arc metropolità sense passar per 
Barcelona i alhora dóna cobertura a les àrees urbanes que travessa. Aquesta infraestructura va 
molt lligada al model de desenvolupament nodal proposat al PTMB ja que uneix les ciutats ja 
consolidades i les que han de concentrar el creixement de la segona corona metropolitana.

4.2 Duplicació rodalies R3- Montcada a Vic (XE04)

Contempla la construcció d'una segona via entre les estacions de Montcada Bifurcació i Vic, en 
una primera fase fins a La Garriga, atesa la major demanda. Amb una longitud de : 59 km i 13 
estacions beneficiades. 

És urgent accelerar la primera fase del tram Montcada – la Garriga, i cal coordinar els estudis i 
projectes d'aquesta actuació amb la de XE03 – Línia orbital ferroviària, per possibilitar una nova 
estació a Montmeló-Granollers prop del circuit de velocitat,  que doni servei a ambdues línies, 
tal i com recull una proposta del PTMB – Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

4.3 Altres (XE11) – nova estació Montmeló a peu del circuit en línia R3

La construcció de noves estacions permet l'increment de la cobertura territorial en mode 
ferroviari, i per tant de la captació de nova demanda així com millorar les condicions 
d'accessibilitat i comoditat dels usuaris de la xarxa de rodalia.

Tal i com s'ha comentat cal coordinar els estudis i projectes d'aquesta actuació amb la de XE03 
– Línia orbital ferroviària, per possibilitar el servei a la dues línies la R3 i la ORBITAL amb una 
nova estació a Montmeló-Granollers prop del circuit de velocitat.

Fonaments de dret :

D'acord amb l'article 21.1.k de la Llei de Bases de Règim local, en quan a la competència de l’alcalde 
per l’exercici de les accions judicials, administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la 
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seva competència, i en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit 
donant-ne compte a aquest en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.

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

Resolc:

PRIMER: Comparèixer en el tràmit d'informació institucional del Pla Director d'infraestuctures 
del transport públic col·lectiu a la regió metropol itana de Barcelona (PDI) 2011-2020  establert 
per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) - Àrea de Barcelona, i formular els suggeriments i les 
aportacions en el sentit següent:

Suggeriments

A) En relació a les propostes de la xarxa ferroviària estatal (XE):

XE 04  DUPLICACIÓ DE LA LÍNIA R3  MONTCADA - VIC

Construcció d'una segona via entre les estacions de Montcada Bifurcació i Vic, en una primera fase 
fins a La Garriga, atesa la major demanda.

Previsions 
Longitud: 59 km
Estacions beneficiades: 13
Inversió pel conjunt 602,2 M€ (IVA exclòs)
2013- projectes constructius en redacció
2015- obres en curs tram Montcada - La Garriga
2020- actuació operativa 

Es proposa com a suggeriments :

Primer - accelerar la primera fase del tram Montcada – la Garriga

Segon – Coordinar els estudis i projectes d'aquesta actuació amb la de XE09 – Línia orbital ferroviària, 
per possibilitar una nova estació a Montmeló-Granollers prop del circuit de velocitat,  que doni servei a 
ambdues línies, tal i com recull una proposta del PTMB – Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

XE 03    NOVA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA  

Línia orbital ferroviària que uneix les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, 
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Previsions 
Longitud : 106 km, 55 de nova construcció
Nombre d'estacions: 25
Noves unitats de tren: 12
Demanda captada: 54.850 beneficiats
Inversió pel conjunt 3.164 M€ (IVA exclòs)
2010- aprovat el Pla Director Urbanístic
2015- redacció del projecte constructiu Granollers-Sabadell
2018- aquest tram operatiu 

Cal activar un primer tram d'aquesta línia tot aprofitant els traçats de part de les línies R3 i R4, atès 
que la duplicació del primer tram de la línia R3, ja programat i l'existència de doble via ja en la línia R4 
, facilita enormement aquesta proposta, sent necessària una actuació en l'enllaç R3-R4 a la zona de 
Santa Perpètua-Barberà del Vallès.

B)  En relació al Programa d'actuació IN: Intercanviadors i infraestructures de transport públic per 
carretera:
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IN-07  APARCAMENTS D'INTERCANVI A LA XARXA RODALIES

Consisteix en la construcció de nous aparcaments o ampliació de capacitat:
- 5 al servei de la línia R1
- 7 al servei de la línia R3
- 18 al servei de la línia R4 
- 4 al servei de la línia R7 

Previsions:
Capacitat de noves places ofertades: 6.891 places
Inversió pel conjunt 50 M€ (IVA exclòs)
2013- projectes constructius en redacció
2020- actuacions operatives

En l'àmbit territorial de Granollers i la seva comarca, es concentren les propostes a les línies R2 i R3, 
amb aparcaments nous o ampliats a:
- R3 Granollers-Canovelles / Parets del Vallès
- R2 Granollers centre / Cardedeu / Llinars

Caldria incrementar les actuacions amb:
- R3 La Garriga / St Martí de Centelles / Les Franqueses / La Florida  
- R2 Sant Celoni / Montmeló / Mollet-St Fost

C)    En relació a la Valoració del FINANÇAMENT del PDI en relació a les propostes sobre Granollers 
i el seu entorn territorial

Es pot resumir  un global d'inversió de 13.759 M€, distribuïts:

· Ampliació de xarxes 4.395 M€
· Xarxa ferroviària estatal 4.564 M€
· Intercanviadors   416 M€
· Infraestructura de transport per carretera 398 M€
· Modernització i millora 3.985 M€

Es pot extrapolar la inversió prevista a l'àmbit de la 2a corona metropolitana, entitats com l'AMTU han 
fet estudis en detall de la distribució entre el que s'invertirà en el cor de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i la resta de l'àmbit de la regió metropolitana i es detecta un esforç inversor en una 
relació de 2/3 a 1/3 respectivament, en perjudici de la 2a corona, a la que es destina una baixa 
proporció de la inversió, el que incentiva el creixement de la diferencia ja acusada entre la dotació en 
infraestructures de transport públic de l'aglomeració central de l'AMB i la resta del territori. 

SEGON: Notificar aquest acord a l'Autoritat del transport Metropolità - Àrea de Barcelona i a 
Agrupació de Municipis del Transport Urbà. 

TERCER: Ratificar aquesta resolució en la propera sessió del Ple."

Alcalde president:
Moltes gràcies. En farà la presentació el Tinent d'alcalde d'Urbanisme, senyor Terrades té la paraula,

Senyor Terrades:
L'Autoritat del transport Metropolità ha aprovat el Pla Director d'Infraestructures a la Regió 
Metropolitana de Barcelona, que ens ha de portar fins l'any 2020. Generalment en aquest tràmit, les 
administracions presenten al�legacions, en aquest cas hem presentat un seguit de suggeriments que 
no és que plantegem que s'han oblidat això, demanen més coses, aquesta vegada volem fer palès 
que valorem positivament algunes de les propostes d'actuacions que aquest Pla Director que ha 



28

formulat l'Autoritat del transport Metropolità ha posat damunt de la taula, que són continuació de les 
que en anteriors ocasions també la pròpia Autoritat del transport Metropolità havia posat . En tot cas, el 
que volem palesar des de l'Ajuntament de Granollers és que és necessari apostar per el transport 
transversal, és a dir, començar a apostar per infraestructures que ens connectin a aquesta regió 
metropolitana no només radialment des de cada comarca a Barcelona, i des del centre a l'altra 
comarca, nosaltres pensem que aquest és un model a nivell de l'Estat, però també a nivell de 
Catalunya, que s'ha de superar, perquè la mobilitat va en sentits diferents, és veritat que hi ha moltes 
persones que van al rovell de l’ou, al centre, a la metròpoli, però també és veritat que cada cop més 
les infraestructures, l'activitat econòmica, l'activitat productiva està a cavall del que anomenen la 
segona corona metropolitana o l’arc metropolità, que aquí hi ha un dèficit d'infraestructures. Valorem 
positivament que es segueix manteniment l'aposta, per tant, el tren orbital ferroviària que uneix les 
grans ciutats i els territoris de les ciutats de la segona corona metropolitana de l'arc metropolità, i en 
aquest sentit si que creiem que aquí fem, aquesta és una aportació coneguda i ja l'havíem mantingut 
en el estudi informatiu d'aquesta línia que a l'alçada de Montmeló i connectant amb la línia R-3 que és 
la de Montcada a Vic, hi ha d’haver una estació que pugui servir de intermodalitat entre aquestes dues 
línies. I parlant de la línia R-3, que és la de Barcelona a Vic, tornem a insistir en que cal fer la 
duplicació de vies perquè dóna servei a milers de ciutadans que veuen penalitzat el seu transport 
públic a diferència d'altres línies ferroviàries com pot ser la R-2. Seguint també en aquesta dinàmica 
d'apostar en el transport públic, el transport ferroviari, el que plantegem és que en aquest cas sí que 
cal millorar, apostar, incrementar l’aparcaments d'intercanvi a les xarxes de rodalies, no parlem només 
de Granollers, parlem de Granollers-Canovelles, de Parets pel que fa referència a la línia R-3, i parlem 
de Granollers-Centre, Cardedeu i de Llinars pel que fa referència a la línia R-2. I per finalitzar, i aquí sí 
que ja no fem una valoració tan positiva, el Pla Director preveu unes inversions d'aquí a l'any 2020 del 
voltant d'uns 14.000 milions d'euros per donar aixopluc a totes les inversions amb infraestructures que 
acullin el transport públic d'aquí fins aquest any 2020. És clar, dos terços d'aquestes inversions, pel 
que nosaltres hem calculat, estan previstes fer-les i executar-les en el que seria el cor de l'àrea 
metropolitana de Barcelona, i només un terç a la resta de comarques metropolitanes o de les 
anomenades de la segona corona metropolitana, que és on justament hi ha hagut un increment en els 
darrers anys de l'intercanvi de persones que es mouen en aquest àmbits, sigui per estudi i sobretot 
per la seva activitat econòmica i en tot cas aquí sí que plantegem és que el Pla Director, un cop passi 
aquesta fase d'exposició pública i reculli ja tots els suggeriments que s 'hagin efectuat arreu del territori 
faci un equilibri més ponderat d'aquesta inversió pública, en el que torno a repetir, dos terços estan 
destinats al que seria el cor de l'àrea metropolitana i un terç a la resta de comarques, pensem que 
aquí cal fer una aposta més decidida si creiem en el transport transversal, si creiem en les 
infraestructures transversals i no en les radials a les comarques metropolitanes de la segona corona .

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president: 
Anem al punt número 10, en el qual s'aprova la creació d'una associació en l'àmbit de la B-30, i també 
s'aproven els seus estatuts, endavant,

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE L''''ASSOCIACIÓ ÀMBIT BASSOCIACIÓ ÀMBIT BASSOCIACIÓ ÀMBIT BASSOCIACIÓ ÀMBIT B----30303030    DE LADE LADE LADE LA    
QUAL FORMEN PART ELS AJUNTAMENTS DELS TERMES MUNICIPALS QUE ES TROBEN AQUAL FORMEN PART ELS AJUNTAMENTS DELS TERMES MUNICIPALS QUE ES TROBEN AQUAL FORMEN PART ELS AJUNTAMENTS DELS TERMES MUNICIPALS QUE ES TROBEN AQUAL FORMEN PART ELS AJUNTAMENTS DELS TERMES MUNICIPALS QUE ES TROBEN A    
LLLL''''ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''INFLUÈNCIA DEL TRAM DE LINFLUÈNCIA DEL TRAM DE LINFLUÈNCIA DEL TRAM DE LINFLUÈNCIA DEL TRAM DE L''''APAPAPAP7777    I LI LI LI L''''APAPAPAP2222    QUE VAQUE VAQUE VAQUE VA,,,,    EN SENTIT ESTEN SENTIT ESTEN SENTIT ESTEN SENTIT EST----OESTOESTOESTOEST,,,,    ENTREENTREENTREENTRE    
ELS MUNICIPIS DE MARTORELL I LA ROCA DEL VALLÈS I EN SENTIT NORDELS MUNICIPIS DE MARTORELL I LA ROCA DEL VALLÈS I EN SENTIT NORDELS MUNICIPIS DE MARTORELL I LA ROCA DEL VALLÈS I EN SENTIT NORDELS MUNICIPIS DE MARTORELL I LA ROCA DEL VALLÈS I EN SENTIT NORD----SUD ENTRE ELSSUD ENTRE ELSSUD ENTRE ELSSUD ENTRE ELS    
MUNICIPIS DE CASTELLAR DEL VALLÈS I SANT CUGAT DEL VALLÈSMUNICIPIS DE CASTELLAR DEL VALLÈS I SANT CUGAT DEL VALLÈSMUNICIPIS DE CASTELLAR DEL VALLÈS I SANT CUGAT DEL VALLÈSMUNICIPIS DE CASTELLAR DEL VALLÈS I SANT CUGAT DEL VALLÈS

Les institucions i organitzacions de l'Àmbit de la B-30 han reafirmat la voluntat de constituir una 
associació que tingui com a objectiu definir i desenvolupar una estratègia de col�laboració entre 
empreses, centres de recerca, universitats, administracions locals, organitzacions empresarials, 
organitzacions sindicals i governs per incentivar l’economia productiva a la zona industrial i 
tecnològica que comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest territori 
com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud 
d’Europa.
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Estudiades les diferents possibilitats, s'ha optat, d'acord amb l'article 133 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, la 
disposició addicional cinquena de la llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret 
110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals 
de Catalunya, en crear l'ASSOCIACIÓ DE L'ÀMBIT DE LA B-30. Aquesta normativa estableix que els 
ens locals, no necessàriament tots, ni tan sols els d'un mateix tipus, es poden associar, en funció 
d'una determinada condició geogràfica o de característiques específiques, en organitzacions per a 
protegir i promoure llurs interessos comuns i tenen personalitat jurídica pròpia .

L'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30, formada pels Ajuntaments dels termes municipals que es troben a l’àrea 
d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i de la 
Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès. 
Aquest àmbit no és excloent i és possible la incorporació d’altres municipis que comparteixin els 
objectius de l’Associació i es regirà pels següents Estatuts :

ESTATUTS DE LESTATUTS DE LESTATUTS DE LESTATUTS DE L ''''ASSOCIACIÓ ÀMBIT BASSOCIACIÓ ÀMBIT BASSOCIACIÓ ÀMBIT BASSOCIACIÓ ÀMBIT B ----30303030

TÍTOL ITÍTOL ITÍTOL ITÍTOL I ....    DISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALS ....

Article 1. Denominació i naturalesa
Amb la denominació ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30 es constitueix aquesta entitat.
L'Associació ÀMBIT B-30 (en endevant, l'Associació) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
jurídica i es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i per la normativa 
reguladora del dret de les associacions, i especialment per la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques (DOGC núm 5123, de 2 de maig 
de 2008) i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'Associació (BOE núm. 73, de 
26 de març).
En tot allò no expressament regulat per l'esmentada normativa, s'apliquen les normes del Dret privat.

Article 2. Finalitats i activitats de l 'Associació
L’Associació té per objecte definir i desenvolupar una estratègia de col�laboració entre empreses, 
centres de recerca, universitats, administracions locals, organitzacions empresarials, organitzacions 
sindicals i governs per incentivar l’economia productiva a la zona industrial i tecnològica que comprèn 
l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest territori com una de les regions 
industrials amb més potencial innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa.
Per aconseguir la seva finalitat, l’Associació pot dur a terme les activitats següents:
- Fer propostes d’ordre administratiu i territorial que incrementin la funcionalitat de l’àmbit .
- Promoure la recerca d’ajuts adreçats a l’economia productiva.
- Establir acords de col�laboració amb socis que puguin potenciar el projecte .
- Encarregar estudis de prospecció i planificació estratègica .
- Organitzar jornades de treball i jornades informatives .
- Constituir grups de treball sobre els diferents àmbits del projecte .
- Difondre i fer promoció de les activitats de l’Associació .
Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el Consell General 
pot acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients a l’efecte d’assolir les seves 
finalitats.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial de l’Associació el forma la suma dels termes municipals que es troben a l’àrea 
d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i de la 
Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès. 
Aquest àmbit no és excloent i és possible la incorporació d’altres municipis que comparteixin els 
objectius de l’Associació.
Les funcions de l’Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a 
la resta del territori de l’Estat Espanyol, així com a escala internacional.

Article 4. Domicili social.
El domicili social de l’Associació és el mateix que el de l 'entitat que tingui la secretaria.
L’Associació pot decidir el trasllat del domicili de la seu social quan ho consideri convenient .
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Article 5. Durada de l'Associació.
La durada de l'Associació és per temps indefinit.

TÍTOL IITÍTOL IITÍTOL IITÍTOL II ....    MEMBRES DE LMEMBRES DE LMEMBRES DE LMEMBRES DE L ''''ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ

Article 6. Tipus
Els membres de l’Associació poden ser:
a) Membres fundadors
b) Membres ordinaris
c) Socis honorífics

Article 7. Membres fundadors
Són membres fundadors de l’Associació les institucions i organitzacions que han impulsat la 
constitució de l’entitat, han elaborat i aprovat els presents estatuts.

Article 8. Membres ordinaris
Poden optar a ser membres ordinaris de l’Associació les persones jurídiques relacionades amb el 
projecte. Les persones jurídiques poden sol�licitar per escrit la seva admissió a l’Associació. La 
sol�licitud ha d’anar acompanyada per l'aval de dos membres de l’Associació.
L’admissió s’aprova per majoria de dos terços dels membres del Consell General de l’Associació 
assistents a la reunió, segons estableix l’article 19.2 d’aquests Estatuts.

Article 9. Membres honorífics
En són membres honorífics les persones físiques o jurídiques que, per la seva rellevància o aportació, 
són mereixedores d’aquesta qualificació, segons acord pres de forma unànime pel Consell General de 
l’Associació. 

Article 10. Drets dels socis
1. Els membres fundadors i ordinaris de l’Associació tenen dret a:
a) Assistir al Consell General personalment o representats, intervenir-hi i exercir el dret a vot. La 
representació es confereix per escrit i és específica per a cada sessió .
b) Ésser informats, un cop convocat el Consell General i amb prou antelació, dels assumptes que 
s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació verbal durant la reunió.
c) Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles .
d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas .
e) Sol�licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre el nombre 
d’altes i baixes d’associats, a ser informats sobre l’estat de comptes i consultar els llibres de 
l’Associació.
f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, d’acord amb 
les normes legals i estatutàries.
g) Assistir, els seus representants, a tots els actes que organitzi l’Associació, així com formar part de 
les comissions que es creïn.
h) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa en la forma 
que reglamentàriament es determini.
i) Exposar al Consell General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de 
l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics .
j) Presentar propostes al Consell General, dins del termini que a l’efecte s’estableixi .
k) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries .
l) Recórrer les sancions disciplinàries que se li hagin imposat davant la següent assemblea ordinària 
del Consell General que se celebri.
m) Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin .
2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que corresponen 
estatutàriament o reglamentària a cadascun dels socis, sense necessitat d’habilitació específica al 
respecte.
3. Els membres honorífics tenen el dret d’assistir a les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell 
General, amb veu, però sense vot.
4. La condició de membre no és transferible.

Article 11. Deures dels socis
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor compliment 
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dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb l’Associació i la resta de 
membres de l’entitat amb esperit de col�laboració.
2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i col�laborar en la consecució de la finalitat de 
l’Associació.
3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació .
4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació .

Article 12. Pèrdua de la condició de soci
Els socis poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents:
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell General .
b) Per actuar contra els interessos i objectius de l’Associació, o incompliment greu d’alguna altra de 
les obligacions estatutàries, segons acord del Consell General en exercici de la potestat disciplinària i 
després d’audiència de l’interessat, d’acord amb el que estableix el Títol V d’aquests estatuts, 
regulador del procediment disciplinari .
c) Per impagament de les quotes.

TÍTOL IIITÍTOL IIITÍTOL IIITÍTOL III ....    ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 13. Òrgans de l'Associació
1. L'Associació
Article 13. Òrgans de l’Associació
1. L’Associació s’estructura en els òrgans següents:
a) L’Assemblea General, que a tots els efectes es denomina Consell General.
b) La Presidència i les Vicepresidències.
c) La Junta Directiva, que passa a denominar-se Comissió Executiva.
d) La Secretaria
e) Les Comissions Tècniques
2. Cadascun dels socis ha de designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la seva pròpia 
entitat, el seu representant a l’Associació. Un cop designats, ho ha de comunicar per escrit a la 
Presidència de l’Associació.
3. Tots el càrrecs s’exerceixen gratuïtament.

Article 14. El Consell General
1. El Consell General, que està constituït per la totalitat dels membres de l’Associació, és l’òrgan 
sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Associació, adoptar acords en 
l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat d’altres òrgans de govern .
2. La Presidència de l’Associació presideix les reunions del Consell General. En cas d’impossibilitat 
d’aquesta, l’ha de substituir la vicepresidència designada a l’efecte per la Presidència .

Article 15. Competències del Consell General
El Consell General té les competències següents:
a) El nomenament i el cessament de la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria .
b) L’aprovació dels comptes anuals, el pla d’actuació anual, la memòria anual i el
   Pressupost anual de l’Associació.
c) Ratificar les conclusions i les propostes que li sotmeti la Comissió Executiva .
d) L’aprovació de l’import de les quotes de contribució al finançament de l’Associació, incloent-hi les 
aportacions al patrimoni.
d) L’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació , si escau.
e) L’acord de fusió, federació i/o escissió de l’Associació amb altres entitats .
f) L’aprovació i/o la ratificació dels convenis de col�laboració signats per l’Associació amb altres 
entitats.
g) Aprovar els Reglaments que desenvolupin els estatuts i les seves modificacions, així com el 
reglament de règim intern.
h) Resoldre els recursos que plantegin els socis contra els acords adoptats .
i) L’aprovació del nomenament de socis honorífics de l’Associació .
j) Ratificar la baixa o la separació definitiva per sanció , dels associats i les associades.
k) Sol�licitar la declaració d’utilitat pública .
l) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics, per 
exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents .
m) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de 
l’Associació.
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n) Acordar la dissolució de l’Associació .

Article 16. Convocatòria del Consell General
1. El Consell General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva Presidència, 
com a mínim dos cop a l’any:
a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’any següent .
b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els comptes i la 
memòria de l'exercici anterior.
2. La Presidència, quan ho sol�liciti un 10% dels membres de l’Associació, pot convocar el Consell 
General amb caràcter extraordinari. L’assemblea extraordinària ha de tenir lloc en un termini màxim 
de trenta dies a comptar des de la sol�licitud de la mateixa.
3. El Consell General es convoca mitjançant una convocatòria que ha de contenir , com a mínim:
- L’ordre del dia.
- El lloc, que podrà ser diferent al del domicili social previst en aquests estatuts .
- La data.
- L’hora de la reunió en primera convocatòria.
4. Un nombre de membres que representi almenys el 10% dels socis pot sol�licitar a l’òrgan de govern 
la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general. Si aquesta ja ha estat 
convocada, la sol�licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la 
convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els associats de 
l’ampliació de l’ordre del dia
5. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i per mitjans digitals dirigint-se a tots els membres d’acord amb la relació actualitzada 
d’associats que ha de tenir l’Associació.
6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió les persones convocades han de tenir a 
disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació relativa als temes a tractar en la 
reunió, documentació que es pot remetre via digital.
7. Si en l’assemblea general es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra membres 
de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix acte una 
sessió extraordinària de l’assemblea general amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia .

Article 17. Funcionament del Consell General
a) Al començament de cada reunió del Consell General cal aprovar o esmenar l’acta de la sessió 
anterior.
b) Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, qui designi la Presidència de 
l'Associació.
c) El Consell General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades 
presents o representades.

Article 18. Representativitat dels vots
A cada membre fundador i ordinari de l’Associació li correspon un vot .

Article 19. Acords del Consell General
1. El Consell General pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als estatuts o als fins 
de l’Associació.
2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per majoria simple 
de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi han més vots 
afirmatius que negatius.
És necessari el vot favorable de dues terceres parts dels assistents per prendre acords relatius a :
a) L’aprovació del Pressupost, del pla d’actuació i de les aportacions ordinàries dels socis .
b) L’admissió dels socis ordinaris .
c) La resolució dels expedients disciplinaris per les infraccions comeses pels socis i sòcies .
3. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’Associació 
s'adoptaran en sessió extraordinària, convocada a aquests efectes, en la qual estiguin presents o 
representats més de la meitat del total de socis. L'aprovació es fa per majoria de dos terços dels 
assistents. Si no s'assolís aquest quòrum d'assistència en primera convocatòria, s'adoptarien per 
majoria de dos terços dels vots presents o representats en segona convocatòria. A la convocatòria, 
s’informarà suficientment de la necessitat d’aquest quòrum.
4. La votació del acords és a mà alçada. Ha de ser secreta si ho sol�liciten, almenys, el 10% dels 
associats presents o representats en la reunió.
5. Els associats que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Associació, no puguin votar un 
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determinat punt de l’ordre del dia no es computen als efectes d’establir la majoria necessària per a 
adoptar l’acord.
6. Els acords adoptats segons aquests estatuts vinculen a tots els membres de l’Associació, 
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 20. La Presidència i les Vicepresidències.
1. La Presidència, l’ha d’exercir un Ajuntament o una administració local d’entre els que estiguin 
associats.
2. A l’efecte d’escollir les vicepresidències , s’estableixen 6 blocs de representació:
       a) Ajuntaments i administracions locals
       b) Universitats
       c) Centres de recerca i parcs tecnològics
       d) Organitzacions empresarials
       e) Organitzacions sindicals
       f) Empreses
3. Hi ha vuit vicepresidències, de les quals una s'elegeix d'entre les organitzacions empresarials, una 
altra entre les sindicals, una entre els centres de recerca i parcs tecnològics, una entre les 
universitats, una entre les empreses i tres d'entre els ajuntaments i administracions locals. Cal vetllar 
perquè cap organització, directament o a través d’ens vinculats, ostenti més d’una vicepresidència en 
representació de blocs diferents.
4. Cada bloc de representació escollirà les seves organitzacions candidates a Presidenta i/o 
Vicepresidentes i les sotmetrà a l 'aprovació del Consell General.
5. La presidència i les vicepresidències s’exerceixen per un període de quatre anys prorrogables, com 
a màxim, per un segon període de quatre anys.
6. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot esdevenir-se per:
      a) Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius .
      b) Baixa com a membre de l’Associació.
      c) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix el 
Títol V dels presents estatuts.
7. Les vacants que es produeixin en aquests òrgans s'han de cobrir en la primera reunió del Consell 
General que tingui lloc. Mentrestant, un membre del respectiu bloc de representació pot ser nomenat 
per la Comissió Executiva per cobrir la vacant provisionalment .
8. Funcions de la Presidència del Consell General :
a) Exercir l’alta direcció de l’Associació .
b) Executar i vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell General .
c) Elaborar la proposta de pressupost i la liquidació dels comptes conjuntament amb la Secretaria de 
l'Associació.
d) Elaborar, conjuntament amb la resta de membres de la Comissió Executiva, el pla d'actuació anual i 
la memòria d'actuació.
e) Representar judicial i extrajudicialment l’Associació .
f) Subscriure en nom de l’Associació els contractes i convenis per a l’acompliment de les seves 
finalitats.
g) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del Consell 
General i de la Comissió Executiva.
h) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat
i) Sol�licitar subvencions de les diferents Administracions públiques .
j) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació .
k) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General .
9. Funcions de les Vicepresidències
a) Són atribucions de les Vicepresidències les que la Presidència del Consell General li delegui i les 
que li siguin atribuïdes pel Consell General en execució dels seus acords .
b) Les Vicepresidències substitueixen la Presidència del Consell General en els casos de vacant, 
d’absència, impossibilitat i malaltia, per l’ordre que estableixi el Consell General o, si no n’hi ha, pel 
que disposi la Presidència del mateix.

Article 21. La Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva és l’òrgan col�legiat de caràcter permanent que administra i representa 
l’Associació, sense perjudici de les atribucions pròpies del Consell General com a òrgan suprem .
2. La Comissió Executiva estarà formada per la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria de 
l'associació.
3. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació ; si no pogués, qui designi la Presidència.
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Article 22. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva
1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure d’assistir a 
les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’Associació i de participar en les deliberacions i en 
l’adopció d’acords.
2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon 
administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, actuant 
sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret de les informacions confidencials
relatives a l’Associació, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.
3. Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin a l’Associació per incompliment 
de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions .

Article 23. Competències de la Comissió Executiva
Es competència de la Comissió Executiva:
a) Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació per potenciar la zona industrial i 
tecnològica que comprèn tot l'eix de la B-30, i aprovar els documents que se’n derivin, d’acord amb les 
directrius aprovades pel Consell General .
b) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei per tal 
de complir les finalitats de l’Associació; així mateix, complir les decisions preses pel Consell General, 
d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest òrgan estableixi .
c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics, 
per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents .
d) Crear i potenciar les Comissions Tècniques que s’escaiguin, donant-ne compte al Consell General 
per tal d’aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, nomenar la presidència 
i secretaria tècnica de cadascun d’aquests grups i autoritzar els actes que projectin dur a terme .
e) Lliurar al Consell General els resultats dels debats i dels treballs que es vagin elaborant en el 
decurs de les diferents fases del desenvolupament de la finalitat i proposar-li l’aprovació d’aquells 
acords que estiguin dins la seva competència.
f) Aprovar els pressupostos, les liquidacions de comptes, els plans d’actuació i els programes anuals 
d’activitats abans de ser presentats al Consell General .
g) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir l’Associació i la despesa en general, 
dins les previsions pressupostàries .
h) Acceptar subvencions de les diferents Administracions públiques i donacions de qualsevol tipus .
i) Acordar els convenis de col�laboració de l’Associació amb altres entitats amb ratificació preceptiva 
posterior del Consell General.
j) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació .
k) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la 
primera reunió del Consell General.
l) Proposar els acords per a la fixació de la forma i import/s de la contribució al sosteniment de 
l’Associació per a l’aprovació preceptiva posterior del Consell General .
m) Proposar l’ingrés dels membres honorífics del Consell General
n) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General .

Article 24. Funcionament de la Comissió Executiva
1. Presideix la Comissió Executiva el president de l 'Associació.
2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, l'exerciria el vicepresident que 
designi la Presidència.
3. La Comissió Executiva requereix per constituir -se la majoria dels seus membres.
4. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la Presidència, 
almenys dos cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per la Presidència o a 
petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. En tots els casos caldrà citar als seus 
membres amb un mínim de cinc dies d’antelació. La convocatòria es farà per mitjans digitals.
5. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria dels seus membres presents o 
representats. Els acords presos s’han de fer constar en el llibre d’actes i els ha de signar la Secretaria 
i Presidència de la Comissió Executiva. En iniciar-se cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la 
sessió anterior. A cada membre de Comissió Executiva li correspon un vot.
6. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels socis davant el Consell General, 
sense perjudici de la seva immediata executivitat a tots els efectes. El Consell General tan sols pot 
revocar l’acord dictant les recomanacions sobre el contingut del nou acord que hagi de dictar la 
Comissió Executiva; aquestes instruccions han d’ésser obligatòriament seguides per la Comissió 
Executiva.
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7. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant teleconferència, videoconferència, multiconferència 
o qualsevol altre sistema que no impliqui presència física dels membres, si la convocatòria s’efectua 
amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de sessió no presencial. En aquests casos 
és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la 
possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al 
lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells 
que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència o hagin emès el vot per correu 
electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la Presidència i ha de contenir l’ordre del dia 
amb els punts a tractar.
8. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a criteri de la 
Presidència, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o 
qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància 
de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat .

Article 25. La Secretaria de l’Associació
1. El Consell General ha de designar una persona per a la Secretaria de l’Associació, que s’encarrega 
d’estendre les actes de les reunions dels òrgans col�legiats i dels acords adoptats, així com de 
custodiar la documentació, lliurar, quan calgui, certificacions dels acords i també de portar els llibres 
de registre dels socis i acords de l’Associació .
2. El càrrec de secretari o secretària comporta el de tresorer. És funció de la Tresoreria complir els 
deures comptables previstos en aquests estatuts, custodiar els llibres, presentar el balanç i l’estat de 
comptes de cada exercici al Consell General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de 
l’exercici següent.
3. Per exercir el càrrec de secretari o secretària cal ser membre de l’Associació .
4. El càrrec de secretari o secretària té una durada de quatre anys, prorrogable per un segon mandat 
de quatre anys més.
5. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot esdevenir-se per:
   1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius .
   2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec .
   3. Baixa com a membre de l’Associació.
   4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix el 
Títol V dels presents estatuts.

Article 26. Les Comissions Tècniques
1. La Comissió Executiva pot constituir les Comissions Tècniques que consideri convenients, si bé 
n’haurà de donar compte al Consell General.
2. Les Comissions Tècniques constituïdes presentaran almenys un cop a l’any el contingut dels seus 
treballs al Consell General.

TÍTOL IVTÍTOL IVTÍTOL IVTÍTOL IV ....    RÈGIM ECONÒMICRÈGIM ECONÒMICRÈGIM ECONÒMICRÈGIM ECONÒMIC

Article 27. Patrimoni fundacional.
L’Associació no disposa de Patrimoni en constituir -se.

Article 28. Recursos econòmics
1. L’Associació comptarà amb els següents recursos econòmics:
a) Quotes anuals dels membres fundadors i ordinaris.
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes.
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, si escau.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
2. El Consell General, quan aprovi el pressupost anual, ha de fixar les aportacions inicials i anuals 
dels socis. Aquestes poden ser en efectiu o en espècie. Les aportacions extraordinàries o vinculades 
a projectes s’han d’aprovar en cada cas.

Article 29. Pressupost i comptes anuals
1. El pressupost anual de l’Associació l’elabora la Presidència amb l'assessorament de la Secretaria i 
l’ha d’aprovar el Consell General amb validació prèvia a la Comissió Executiva .
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de l’acte de 
constitució i finalitzarà el  31 de desembre següent.

TÍTOL VTÍTOL VTÍTOL VTÍTOL V....    RÈGIM DISCIPLINARIRÈGIM DISCIPLINARIRÈGIM DISCIPLINARIRÈGIM DISCIPLINARI
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Article 30. Procediment disciplinari
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies .
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents 
poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació, segons el que estableixi el 
reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. 
En el termini de 10 dies, la Presidència nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i 
proposa la resolució en el termini de 30 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La 
resolució final, que ha de ser motivada, l’adoptarà el Consell General d’acord amb el que estableix 
l’article 19.2 d’aquests estatuts.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades pel Consell General, les persones 
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant el 
primer consell general que tingui lloc.

TÍTOL VITÍTOL VITÍTOL VITÍTOL VI ....    DISSOLUCIÓ DE LDISSOLUCIÓ DE LDISSOLUCIÓ DE LDISSOLUCIÓ DE L ''''ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ

Article 31. Dissolució de l'Associació
L’Associació es dissol per acord del Consell General convocat de manera extraordinària amb aquesta 
finalitat. L’acord de dissolució requereix la majoria qualificada de dos terços dels membres presents 
que representin la majoria de socis de l’Associació .

Article 32. Liquidació i destinació del patrimoni
1. Un cop acordada la dissolució, el Consell General adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a la 
destinació del béns i drets de l’Associació com a l’extinció i liquidació de qualsevol operació pendent .
2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’Associació en el moment de la dissolució 
s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades als objectius i finalitats de l’Associació, sense que es 
pugui distribuir entre el associats, i sempre segons allò que estableix l’article 314, apartats 4 a 8, de 
l’esmentada Llei 4/2008.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIADISPOSICIÓ TRANSITÒRIADISPOSICIÓ TRANSITÒRIADISPOSICIÓ TRANSITÒRIA     
El primer mandat de la Presidència i de les vicepresidències nomenades en representació dels 
municipis o de les administracions locals, així com el de la secretaria si aquesta també fos 
representant d’una administració local, serà des del nomenament fins a la constitució de les noves 
corporacions locals sorgides de les eleccions municipals de  2015. 

Atès que l'article 133.2 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 estableix que per la creació d'organitzacions associatives 
d'àmbit català cal l'acord de creació pres pels ens locals interessats i l'aprovació dels estatuts pels 
quals s'ha de regir l'Associació.

L'article 136 del mateix text legal estableix que en els aspectes no fixats per aquest títol, s'ha d'aplicar 
la legislació general sobre associacions i l'article 15 del Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es 
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya preveu que per a la 
constitució de les associacions caldrà que els ens locals preguin l'acord per majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Expressar la voluntat de constituir l'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30 de la qual formen part els 
Ajuntaments dels termes municipals que es troben en l'àrea d'influència del tram de l'AP7 i l'AP2 que 
va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i La Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre 
els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès amb l'objectiu de definir i desenvolupar 
una estratègia de col�laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, administracions 
locals, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per incentivar l’economia 
productiva a la zona industrial i tecnològica que comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i 
per posicionar aquest territori com una de les regions industrials amb més potencial innovador de 
Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar els Estatuts que regiran l'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30, transcrits a la part expositiva 
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d'aquest acord i sotmetre'ls a informació pública en un termini de TRENTA DIES, mitjançant anunci 
publicat al BOP i als taulells d 'anuncis dels associats.

TercerTercerTercerTercer .... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendran aprovats i se sol�licitarà al Departament de Governació i Relacions Institucionals la 
inscripció de l'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30 al Registre especial d'associacions d'àmbit territorial català. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

Alcalde president: Passaríem al punt número 11. En tot cas dir que el punt número 11 és un punt que 
es procedeix a incorporar d'urgència i en concret d'urgència ja està aprovada per la Junta de 
Portaveus per tant no la sotmetrem a votació, i es punt en el que tracta de la pressa en consideració 
d'una dimissió, la dimissió de la regidora Àngels Olano. Endavant,

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

11111111....1111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORAPROPOSTA RELATIVA A  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORAPROPOSTA RELATIVA A  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORAPROPOSTA RELATIVA A  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORA    
ANGELES OLANO GARCÍA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LANGELES OLANO GARCÍA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LANGELES OLANO GARCÍA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LANGELES OLANO GARCÍA AL CÀRREC DE REGIDORA DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

La senyora Angeles Olano García ha presentat davant la Secretaria General de l'Ajuntament en data 
30 d'octubre de 2012 un escrit mitjançant el qual expressa la seva renúncia al càrrec de regidora de 
l'Ajuntament de Granollers amb efectes del dia 30 d'octubre de 2012.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

D'acord amb el que estableix l'article 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats 
Locals 2568/1986, de 28 de novembre.
D'acord  amb l'article 37è. 2.b. La Junta de Portaveus ha acordat per raons d'urgència la inclusió de la 
present proposta.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....        Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Granollers 
amb efectes del dia 30 d'octubre de 2012, efectuada per la  senyora Angeles Olano García.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Notificar aquest acord a l'Administració Electoral competent als efectes de procedir a la 
designació del càrrec a qui correspongui. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, li pertoca a la senyora Àngels Olano fer la presentació d'aquest punt, no pot fer-ho 
ningú més, em sembla

Senyora Olano:
Gràcies Alcalde, gracias Josep, la verdad es que hoy he venido al Plenario primero para acabar mi 
cometido como concejal en el Ayuntamiento de Granollers, y los motivos por los que hoy dejo mi 
condición de concejal ya los he manifestado en una carta donde he intentado explicar mi experiencia 
personal y todos y cada uno de los motivos, sensaciones y vivencias por los que he tomado mi 
decisión. Hoy no he vendido a hablar del contenido de la carta, hoy he venido a despedirme de mis 
compañeros del Ayuntamiento de Granollers, del consistorio y también y especialmente de mis 
compañeros del Grupo Municipal. Quiero deciros aunque en particular y a nivel personal ya hemos 
tenido ocasión de hablar con muchos de vosotros, y con otros seguramente lo haremos estos días, 
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que estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de conoceros tanto a nivel de la función de 
Grupo como a nivel personal, pienso que en el camino de la vida uno tiene que ir con esa sensibilidad 
de saber encontrar en los demás algo que te sirva de referencia para aprender y para superarte, yo os 
puedo decir que en clave local y va hacer casi nueve años y medio que tomé la responsabilidad, 
mucho tiempo ya, de encabezar el proyecto del Partido Popular en Granollers, ha sido una gran 
experiencia porque la ciudad y la clave local te permite esa vivencia diaria, esa vivencia desde 
diferentes perspectivas, pero pienso que nuestra ciudad y sobre todo los compañeros que en las 
diferentes legislaturas pero sobre todo en esta, desde la discrepancia política ha habido esa 
cordialidad, ha habido esa cercanía que yo a nivel personal valoro mucho, lo valoro porque pienso que 
eso es la sociedad, el poder tener amigos en todos los partidos políticos, poder hablar con todo tipo de 
personas, con independencia que piensen como tú o no, pienso que eso hace la grandeza de las 
personas, y precisamente volviendo al motivo de mi dimisión, creo que esos momentos de 
complicidad desde la discrepancia política pero desde el reconocimiento de que todo el mundo tiene 
derecho a opinar sobre cómo ve la ciudad, la vida, la política, porque no nos olvidemos que la política 
la hacemos cada día desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, pues pienso que os lo 
tenía que trasladar, decir que estoy muy agradecida y si me permitís solamente Alcalde, muchas 
gracias, a nivel personal y a nivel político cuando ha hecho falta pues siempre hemos encontrado el 
momento para hablar por teléfono y por lo tanto quiero agradecértelo públicamente.
Jordi, et trobaré a faltar en els debats quasi parlamentaris que hem tingut, però que sempre han estat 
un moment de consens i de trobada. I els meus companys especialment, perquè m'han recolzat, quan 
m'han entès i quan he tingut que explicar el perquè de lo que jo vivia i jo sentia, ells saben que l'època 
de l'Estatut va ser una època molt intensa, recordo encara un acte en aquesta ciutat que em va fer 
plorar molt, però penso que el bo la gent és que tinguem l'oportunitat de conèixer-nos i amb això he 
estat molt afortunada, tots els regidors i tot el grup de persones adscrits de la Junta Local i de tots els 
afiliats i gent que ens ha votat sempre hem trobat la persona mes enllà de la ideologia política tant en 
el moments que hem coincidit al cent per cent, com en els moments que nosaltres teníem 
responsabilitat i marcàvem la posició, i ja per acabar, doncs, als meus amics, que saben que hem 
trobaran per la ciutat perquè sóc granollerina quan no ho era en els moments d'agafar la 
responsabilitat i també a tot el personal de la casa  moltes gràcies, especialment a la meva família, no 
estan aquí tots, però part sí, m'han recolzat tant quan vaig decidir entrar en política com ara que vull 
agafar la meva individualitat com a persona, vull tornar al que faig realment que és la meva professió, 
dedicar-me al que sé fer i vull fer, això és un repte perquè quan vaig prendre la decisió d'entrar en 
política sempre vaig dir que pensava que era una cosa temporal, i deu n'hi do, nou anys, nou anys 
quasi i mig, penso que ha estat un fet enriquidor, i tant amb la meva tasca com a diputada, com el fet 
de ser regidora haig d’agrair molt a la societat que m'hagin donat aquesta oportunitat, aquesta vivència 
de la qual considero que m'he enriquit molt i espero poder-la donar, retornar a la societat, doncs tot el 
que vaig aprendre i el que he aprés amb la meva condició de diputada i de regidora, però naturalment 
des de un altre àmbit, no se qual perquè no m'ho he plantejat però sí que penso que tot el que reps de 
la societat ho has de tornar d'alguna manera i aquest és el meu compromís personal que volia 
compartir amb vosaltres i res més, sabeu on estic, on visc, on treballo, a la vostre disposició i ha estat 
un plaer, moltes gràcies.

Alcalde president:
Bé, obrirem un torn per si algú en vol fer ús, començarem per el senyor Pep Mur, d'Acció Granollers, 
endavant,

Senyor Mur:
Moltes gràcies, Alcalde, bé, en tot cas, és la veritat, que jo que sóc potser dels meus nous, bé el més 
nou és ell, però és cert que compartir diguem-ne aquest espai amb gent diferent és enriquidor i jo 
voldria només dos moments que a mi em van fer bastant gràcia, especialment gràcia, un era, i ho 
recordaràs Àngels, sortint d'unes comissions informatives de l'àrea precisament d'Hisenda quan tu i jo 
compartíem el model de pressupost, i això a mi em preocupava molt perquè em deia com pot ser que 
jo estigui coincidint amb el PP, però em vaig adonar que el què estàvem parlant era d'una cosa 
tècnica i que del que estàvem parlant era d'una manera de fer coses, que no tenia color polític, era 
senzillament com ho veiem, i no ens en vam sortir, perquè encara els pressupostos no estan tal com  
tu i jo d'alguna manera proposàvem, no?, i un altre aspecte, potser més en la vessant humana que jo 
crec has estat una persona que mes enllà de les teves idees polítiques que evidentment no 
coincideixen amb les meves, tot i que ara veig que si més no compartim el dret a decidir, i això ja 
comença a estar bé, és veritat que políticament no hem coincidit però també és veritat, i això 
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deixa-m’ho dir, perquè és una cosa personal però que vull compartir en un moment concret en que jo 
vaig passar per una situació complicada, d'estar aturat, de muntar un projecte d'emprenedoria i de 
compartir-lo amb tu, d’explicar-te que ho estava fent, vas trigar dos segons a dir-me parlem-ne, i allò 
em va descol·locar una mica, no descol·locar negativament sinó positivament, i d'on no podia ser d'un 
altre lloc, que l'Europa, vàrem explicar-te, jo i el meu company, que per cert m'ha enviat records, 
perquè li acabo de dir per el Twiter que avui plegaves, vàrem compartir el nostre projecte diguem 
d'emprenedoria i tu estaves molt disposada a donar-nos un cop de mà, i a introduir-nos a on ens 
convingués, no?, per tant, ja t'ho varem agrair aquell dia pagant-te l'esmorzar, te'l varem pagar 
nosaltres, oi?, va, en tot cas t'ho volia agrair públicament perquè això diferencia persones que tenen 
una ideologia política, te la defensen perquè creuen que és la que han de defensar però que saben 
entendre que darrere de cada cadascuna de les nostres ideologies hi ha persones, hi ha gent que 
podem ajudar, gent amb la que podem col·laborar, gràcies pel que ens has ofert en tot cas, i bona 
sort.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Josep Casasnovas, endavant,

Sr. Casasnovas:

Si Àngels, tal com comentaves tu, portes nou anys i mig, jo sóc el més nou, porto un any, un any en el 
que hem compartit reunions, estones, converses, i com deia el Pep, tot i les diferències ideològiques, 
no?, hem pogut compartir aquestes estones, estar bé, conversar, i l'únic desitjar-te que el camí que 
has triat sigui el que desitges, i que tot et vagi molt bé.

Alcalde president:
Gràcies, no sé si algun company del Partit Popular vol fer, estrenar-se com a portaveu, endavant.

Senyor Gutiérrez:
Voldríem dir moltes coses, però bé, en aquest moment la veritat no sé què dir a l'Àngels, és dir-li que 
hem passat moltes estones, més de nou anys, i que la valoració no pot ser més positiva, desitjar-te 
sort, ja saps que tens aquí als teus companys i amics i fins a sempre Àngels. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió el senyor Canal, endavant té la paraula,

Senyor Canal:
Si no li sap greu, senyor Alcalde, em dirigiré cap allà perquè sinó em quedo amb els micròfons 
malament. Ja fa alguns anys, tampoc gaires aquí hi ha gent que fa molt anys que et coneix, jo no 
tants, però sí que, jo sempre he tingut la imatge de tu d'una persona que portava la política 
incorporada estava, com enganxada a la política i en aquest sentit, jo que encara no fa gaires anys 
però sí que he viscut unes renúncies aquí, sempre eren unes renúncies per motius siguin personals, 
laborals, d'altres maneres de treballar per la ciutat, en tot cas aquesta és la primera vegada que la 
renúncia al càrrec es fa a través d'un acte polític no, que reforça aquesta idea que sempre et veia 
enganxada a la política com és aquesta reivindicació del dret a decidir Catalunya de la que des del 
nostre punt de vist t'honora i et felicitem, gràcies per tot.

Alcalde president:
Moltes gràcies, el senyor Terrades ha esta al·ludit en la intervenció.

Sr. Terrades:

Setmana Santa de l'any 2003, estàvem preparant les eleccions municipals del maig del 2003, estàvem 
treballant amb uns altres criteris i de cop i volta aquell dissabte de setmana santa rebo una trucada i 
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em diuen han canviat el candidat del Partit Popular, i qui és? Vaig començar dir noms i no n'encertava 
cap, diu, no és una advocadessa que és diu Àngels Olano, gran sorpresa, la sorpresa va ser que va 
millorar els resultats al cap de més i mig de presentar-se a aquelles eleccions municipals, no. Nou 
anys i mig, ja ho ha dit, a l'Ajuntament això vol dir moltes hores parlant de Granollers, alguna que altra 
complicitat, molt passadissos en el Parlament de Catalunya, hem compartit una legislatura en el 
Parlament, moltes discrepàncies, també molts acords, i les discrepàncies a vegades de debats durs, 
amb passió, sabeu que ella és una dona passional, des d'aquest punt de vista, a mi també m'agrada 
la brega dialèctica, però crec no hem perdut mai el que no s'ha de perdre entre demòcrates, no, entre 
persones que creuen en la democràcia, que es el respecte a les opinions, compartim posicions 
ideològiques diferents, de vegades visions de la vida no tan diferents, que les hem compartit fora 
d'aquesta sala o fora de l’hemicicle del Parlament i per damunt d'aquest respecte jo crec que hi hagut 
respecte a la persona, i aquí és on voldria acabar, des d'aquesta visió de la persona que ha estat una 
gran sorpresa, jo no pensava que seria així ara fa nou anys i mig, el mes d'abril de l'any 2003. Molta 
sort.

Alcalde president:
Moltes gràcies, bé, el divendres l'Àngels em va demanar hora, va buscar, em va buscar per veure'ns, 
com sempre i com diu ella, varem trobar l'espai i el moment, i en realitat és que em va sorprendre, 
podia esperar moltes coses d'una entrevista prèvia a les Ordenances, d'una conversa prèvia a alguns 
canvis que plantejaven al Grup, i la veritat és que no m'esperava que la sorpresa fos de la dimensió de 
la que formula, el que ha formulat. Jo parteixo del respecte escrupolós a les opcions personals, el més 
important  en aquest món és el estar tranquil en allò que tu decideixes, és el que quan vagis a dormir 
arribis a la conclusió que has fet el que volies fer, i per tant la fidelitat dels principis per a mi és un 
element essencial, i per tant l'hi vaig expressar també la meva admiració personal per la decisió, 
perquè és una decisió en clau de llibertat i en clau de compromís amb els seus propis pensaments, i 
tot i que sap greu no poder compartir en els propers mesos més debats, també l'hi haig de dir que és 
una decisió que t'honora, que t'honora bàsicament no perquè sigui d'una manera o d'una altra, sinó 
perquè és la teva, i està feta des de les teves conviccions, i fa unes setmanes em sentíeu reivindicar 
que l'argument essencial de la política ha de ser la veritat, escrupolosa, i el respecte escrupolós amb 
els pensaments de cadascú, des d'aquest punt de vista la teva és una acció d'aposta per la veritat i el 
respecte del que penses. Jo destacaria quatre coses de l'Àngels en aquest nou anys de molta feina, 
de molts debats, de moltes reunions, diàleg, el Partit Popular de l'Àngels Olano ha sigut un Partit 
Popular amb capacitat de parlar amb tothom, òbviament amb el govern, des l'acord a vegades, la 
majoria de vegades des de la discrepància, però sempre el diàleg com a element essencial. La 
segona qüestió és la lleialtat institucional, quan hem tancat un acord, hem tancat un acord, i s'ha 
respectat, i ella, tu Àngels has respectat molt i molt la feina de govern, en aquelles coses que 
t'agradaven i en aquelles coses que no t'agradaven, però la lleialtat institucional ha estat un dels 
elements que em sembla que han destacat de la teva tasca, lleialtat institucional que cal inscriure 
també com a un atribut essencial dels que, hauria de ser un atribut essencial de tots els que seiem en 
aquesta taula, tu has demostrat que el tenies de una forma nítida, clara. La tercera l'intel·ligència, 
Àngels Olano ha estat, és, una política intel·ligent ha demostrat en moltes ocasions, i ho ha demostrat 
abastament també en una feina que no va fer aquí, però que alguns vam tenir l'ocasió de seguir més a 
distancia, que és tot el debat a l'entorn del Parlament, Àngels Olano ha estat, va estar una esplèndida 
parlamentària, i alguns també ens agradaria que haguessis seguit sent una esplèndida parlamentària. 
I la quarta qüestió, és la capacitat, la capacitat d'explicar-se, de narrar, de fer un relat, un relat que era 
el que ella proposava per Granollers des de la seva perspectiva, i en aquest transcurs, com deia, ens 
hem posat algunes vegades, i hem estat en desacord moltes altres, deixeu-me destacar dos grans 
acords, que també expliquen la talla  de l'Àngels i el paper que ha jugat el Partit Popular en els darrers 
anys en aquest Consistori, aprovació del POUM, Pla d'Ordenació Urbana  Municipal, en moments en 
que el que era còmode era deixa això en mans del govern i no implicar-se, Àngels Olano i la Carme 
Esplugues van fer un esforç important en aquesta sala i vam aconseguir, jo diria que contra tot 
pronòstic, i aquí òbviament  hi ha la feina màgica del senyor Terrades, només faltaria, vam aconseguir 
contra tot pronòstic, i jo diria que gairebé com a únic espai a Catalunya que això és va produir, una 
aprovació per unanimitat del Pla d'Ordenació Urbana Municipal en la seva aprovació inicial, a la 
definitiva per motius que no vénen al cas el Partit Popular es va abstenir, però en tot cas aprovar el 
POUM per unanimitat, no recordo l'any, però devia ser el 2006, 2005, volia dir que en aquest escó hi 
havia una política que estimava la ciutat i que es comprometia a partir de la reflexió i el debat i de 
compartir i de modificar criteris. I de la segona aprovació del Pla Estratègic, que també va comptar 
amb el suport del Partit Popular i amb les aportacions de l'Àngels Olano, per tant agrair-li perquè en 
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aquest també estem parlant de dos instruments essencials per descriure el futur de la ciutat, 
l'aportació en allò que hem estat capaços de consensuar, en aquesta visió polièdrica de la ciutat, 
imprescindiblement polièdrica. També amb l'Àngels ens hem vist en moments complicats, i aquí 
potser és on ens hem conegut una mica més, no?, només agrair-te la feina en nom de la ciutat, i 
desitjar-te que el futur sigui per a tu ple de felicitat. Moltes gràcies. En tot cas queda donat compte de 
la dimissió de la regidora Àngels Olano.

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT

Alcalde president:
Passaríem a l'apartat Junta de Portaveus , en concret a les mocions. Endavant senyora Secretària,

11111111....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE INSTA A LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE INSTA A LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE INSTA A LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE INSTA A LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM PER    
DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYADECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYADECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYADECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA,,,,    PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALSPRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALSPRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALSPRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS    
DDDD''''ACCIÓ GRANOLLERS I CIUACCIÓ GRANOLLERS I CIUACCIÓ GRANOLLERS I CIUACCIÓ GRANOLLERS I CIU

Atès que el passat 11 de setembre la manifestació més multitudinària de la història de Catalunya va 
ser convocada a Barcelona per demanar que aquest esdevingui un nou estat europeu de ple dret.

Atès que la ciutadania de Catalunya, després de molts anys de viure en democràcia, se sent 
suficientment madura per decidir el futur en llibertat . 

Atès que la millor manera per saber què pensa la ciutadania és preguntar en forma de referèndum si 
es vol o no es vol que Catalunya esdevingui un nou estat europeu de ple dret.

Atès que el 25 d’abril de 2010 ja es va celebrar a Granollers una consulta popular organitzada per la 
societat civil i en el qual van votar  8.784 granollerins i granollerines.

Atès que Catalunya és una nació i com a tal té dret a l'autodeterminació, donat que la lliure 
determinació dels pobles és un dret reconegut a diferents pactes internacionals, ratificats pel propi 
Estat espanyol. Com per exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966 o la 
Declaració Dels Drets Humans de les Nacions Unides de 1970.

Atès que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, va aprovar per una àmplia 
majoria una Resolució per a l'exercici del dret a l'autodeterminació en la que, entre d'altres, constata 
"la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col�lectiu, per 
tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de 
la cultura i la llengua pròpies" i insta "el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents 
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés 
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió Europea i el 
Govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un marc de plena 
llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de 
cap mena".

Atenent, per tant, els principis democràtics, i expressant el nostre convenciment que com a màxims 
representants democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per 
aprofundir la democràcia en la nostra nació i també en cadascun dels municipis que la configuren .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de setembre de 
2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de Catalunya i la necessitat d’una 
consulta al poble català. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Instar el proper Govern de Generalitat i el Parlament de Catalunya que convoquin, tan aviat 
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com sigui possible, un referèndum perquè Catalunya pugui decidir el seu futur nacional..

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Congrés dels Diputats, al Govern espanyol, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació de Municipis per la Independència . 
 

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

Alcalde president:
Següent moció, senyora Secretària,

11111111....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIA PER AEUIA PER AEUIA PER AEUIA PER A    
QUE ELS INGRESSOS DERIVATS DE LA VAGA DELQUE ELS INGRESSOS DERIVATS DE LA VAGA DELQUE ELS INGRESSOS DERIVATS DE LA VAGA DELQUE ELS INGRESSOS DERIVATS DE LA VAGA DEL    14141414----N I TOTES LES QUE ES CONVOQUINN I TOTES LES QUE ES CONVOQUINN I TOTES LES QUE ES CONVOQUINN I TOTES LES QUE ES CONVOQUIN    
DDDD''''ARA ENDAVANT ES DESTININ A CAUSES SOCIALSARA ENDAVANT ES DESTININ A CAUSES SOCIALSARA ENDAVANT ES DESTININ A CAUSES SOCIALSARA ENDAVANT ES DESTININ A CAUSES SOCIALS

Fa molts mesos que el nostre país està immers en una situació de crisi sense precedents, que ha 
provocat un empitjorament paulatí però sense aturador, de les condicions de vida i de treball de la 
ciutadania.

Les reformes empreses pels Governs Estatals i pel Govern català s'han demostrat absolutament 
ineficients i improductives per a trobar una sortida justa de la crisi, un motor de generació d'ocupació 
o, com a mínim, un mur de contenció davant la precarització i l'augment constant de les ràtios de 
pobresa.

No només això, sinó que, en gran mesura, aquestes decisions han contribuït a l'agreujament de la 
situació, enfonsant encara més el teixit productiu, reduint la capacitat adquisitiva dels treballadors i 
treballadores, desincentivant el consum, boicotejant la investigació i les apostes per nous models 
energètics i aprofundint, en definitiva, en la recessió galopant que patim.

Actualment, després de 2 anys de retallades salvatges i austeritat mal entesa, tenim molt més atur, 
molt més deute i han desaparegut més de 15.000 empreses, mentre que els nivells de pobresa arriben 
vergonyosament al 30% de la població. 

En l'any 2012, més de 78.500 joves catalans han hagut de marxar del nostre país per a buscar un futur 
amb dignitat i justícia, però això sembla no interessar gens als actuals governants.

Per tots aquests motius, i alguns d'altres, el proper 14-N es convoca per part dels sindicats, la primera 
Vaga General del Sud d'Europa, secundada per diversos països.

Davant la situació social que provoca la convocatòria d'aquesta Vaga General, i coneixent les 
creixents necessitats d'entitats del tercer sector que presten serveis imprescindibles per al mínim 
benestar de molts dels nostres veïns, el Grup Municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Granollers 
proposa al Ple l'adopció dels següents

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- L'Ajuntament de Granollers destinarà el 100% dels estalvis derivats del descompte aplicat en 
les nòmines dels treballadors i treballadores municipals que secundin la Vaga General del 14 de 
Novembre de 2012, a finalitats i causes socials, un cop conegut aquest estalvi, es proposarà aplicar 
romanent de tresoreria per la mateixa quantitat i destinat a la mateixes finalitats .

SegonSegonSegonSegon.- L'Ajuntament de Granollers estudiarà, conjuntament amb el Comitè d'Empresa, que aquest 
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acord es pugui aplicar, d'ara endavant, en qualsevol convocatòria de vaga de la que hi participin 
treballadors o treballadores de la plantilla municipal . 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE,,,,        AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        PPPPPPPP....

Alcalde president:
Següent moció,

11111111....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALMOCIÓ RELATIVA A PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALMOCIÓ RELATIVA A PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALMOCIÓ RELATIVA A PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL    
SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  RELATIVA AL DRET DE LA CIUTADANIA ASOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  RELATIVA AL DRET DE LA CIUTADANIA ASOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  RELATIVA AL DRET DE LA CIUTADANIA ASOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  RELATIVA AL DRET DE LA CIUTADANIA A    
DECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYADECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYADECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYADECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYA

La manifestació multitudinària i cívica celebrada el passat  11 de setembre a Barcelona va ser una 
clara expressió d’un malestar creixent dels catalans i catalanes pel que fa a les relacions entre 
Catalunya i Espanya, un malestar que ja es va expressar amb motiu de la sentència del Tribunal 
Constitucional per la crisi econòmica i pels reiterats incompliments per part del Govern de l’Estat . 

L’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar aquest creient malestar, ha inicial una ofensiva 
recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en reiterades ocasions  pel Consell de 
Garanties Estutàries, en vulnerar les competències de la generalitat de Catalunya i els drets de la 
ciutadania. 

En conseqüència, és evident que cal procedir a una revisió en profunditat de les relacions entre 
Catalunya i Espanya en el marc europeu. Ara més que mai, es fa necessari impulsar la reforma de la 
Constitució per tal d’assolir un Estat federal que garanteixi el màxim autogovern per Catalunya, ens 
asseguri un tracte fiscal just, reconegui i respecti la nostra identitat i cultura nacionals en el marc de 
l’Estat Espanyol i la Unió Europea, conscients que un sistema de sobiranies compartides és la millor 
forma de gestionar les interdependències existents en l’economia globalitzada . 

En aquest context, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder expressar el seu dret a 
decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les relacions entre Catalunya i 
Espanya, acordada entre les institucions catalanes i espanyoles, a través d’un referèndum en el que 
es plantegi una pregunta clara a la que s’hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant 
el projecte sotmès a consulta.  

L’ajuntament de Granollers, en tant que es tracte de l’administració més propera, no  es pot mantenir 
al marge d’aquesta realitat, ha de fer sentir la veu de la ciutadania i ha de fomentar que sigui aquesta 
la que decideixi quin lloc ha d’ocupar Catalunya a Europa. 

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

1. Reconèixer que tots el catalans i catalanes tenim el dret a decidir sobre el futur de Catalunya, 
en un exercici de llibertat i democràcia, pel que fa a les relacions amb Espanya i amb el conjunt 
d’Europa. 

2. Instar el nou Parlament i el Govern sorgits arran de les eleccions del proper 25 de novembre 
que es comprometin a promoure els mecanismes necessaris per tal que els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un referèndum o 
consulta acordat en el marc de la legalitat. 

3. Demanar al nou Parlament sorgit arran de les eleccions del proper 25 de novembre que impulsi 
la reforma de la Constitució que ens porti a una revisió en  profunditat de les relacions entre 
Catalunya i Espanya. 
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4. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat .  

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        AG i CIUAG i CIUAG i CIUAG i CIU 

Alcalde president:
Moltes gràcies, següent,

 
11111111....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A ADHESIÓ AL DOCUMENT DE LA COORDINADORA DE COLLESMOCIÓ RELATIVA A ADHESIÓ AL DOCUMENT DE LA COORDINADORA DE COLLESMOCIÓ RELATIVA A ADHESIÓ AL DOCUMENT DE LA COORDINADORA DE COLLESMOCIÓ RELATIVA A ADHESIÓ AL DOCUMENT DE LA COORDINADORA DE COLLES    
CASTELLERES DE CATALUNYA SOBRE ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLERCASTELLERES DE CATALUNYA SOBRE ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLERCASTELLERES DE CATALUNYA SOBRE ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLERCASTELLERES DE CATALUNYA SOBRE ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLER,,,,    QUEQUEQUEQUE    
PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALSPRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALSPRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALSPRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS     ((((PSCPSCPSCPSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    PPPPPPPP,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA))))

Vist el document de la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya sobre els valors socials del fet 
casteller.

Vistos els valors que allí fomenten, i que són els volguts per a la nostra societat, com el treball 
col�lectiu i la cooperació, el respecte mutu, la cohesió i integració social, la solidaritat, el compromís, i 
l'esperit de superació, entre d'altres.

Considerant el recent reconeixement dels castells com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per part de la UNESCO.

Considerant, doncs, la necessitat de garantir la continuïtat d'una activitat cultural i de lleure no 
consumista com és l'activitat castellera que, a més de potenciar mundialment el nostre patrimoni i 
cultura, ens aporta uns valors que són ben rebuts per a la ciutadania catalana.

Vist el compromís de treball que exposen les colles castelleres i la necessitat de garantir-lo a través 
d'un recolzament i compromís institucional .

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

PRIMER l ÚNIC.- L'adhesió al document de la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya sobre 
els valors socials del fet casteller . 

Alcalde president:
En tot cas, aquest és el bloc que fa referència a la Junta de Portaveus, també en aquest marc l'entitat 
promotora d’aquest manifest que avui hem aprovat, que són els Xics de Granollers, el senyor Faust 
Pagès ha demanat fer ús de la paraula, i en atenció al que disposa el reglament pot fer ús d'aquest 
paraula. Endavant, senyor Pagès.

Senyor Faust Pagès (president del Xics)
Moltes gràcies. Benvolguts regidors, benvolgut Alcalde, amb motiu del reconeixement dels Castells 
com a Patrimoni de la Humanitat l'any 2010 a Nairobi, les Colles Castelleres amb convidat als 
respectius Ajuntaments a l’adhesió dels Castells. Aquesta adhesió resulta essencial per a la difusió 
dels castells i també per a la protecció dels valors que tenen de propis la nostre activitat reconeguda 
per l'UNESCO, aquests valors són ben reconeguts per la nostra ciutadania com el treball col·lectiu, la 
cooperació, el respecte mutu, la cohesió, la integració social, la solidaritat, el compromís, l'esperit de 
superació, entre d'altres. Per acabar, aprofitar per convidar-vos a una diada castellera que farem el 
diumenge onze, el diumenge de la setmana que ve aquí a la Porxada, on veureu reflectits amb els 
Castell aquests valors que ara hem comentat, i agrair-vos de nou l'adhesió de l'Ajuntament de 
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Granollers, el qual és el segon de Catalunya en fer-ho, i segurament en vindran molt altres al darrere. 
Moltes gràcies.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

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

Alcalde president: 
Moltes gràcies. Acabat l'apartat de la Junta de Portaveus, passem al torn de precs, preguntes i 
interpel·lacions. Senyor Mur, no. Endavant senyor Casasnovas.

Senyor Casasnovas:
Gràcies Alcalde, voldria el nostre Grup fer-li un prec, com bé sap el proper 14 de novembre 
Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga general que entenem que serà extraordinària 
perquè tindrà caràcter europeu i s’hi sumaran Itàlia, Portugal, Grècia, Malta, Xipre i França. Tenim ara 
actualment sis milions d'aturats, sis mil a la nostre ciutat, l'atur supera el 25%, l'atur juvenil rebassa de 
manera vergonyant el 52%, amb aquestes dades, i front a les polítiques antisocials de Convergència i 
del Partit Popular ens cal defensar els drets laborals i socials de la gent treballadora, per això 
Iniciativa-Verds i Esquerra-Unida i Alternativa demanen suport a aquesta nova vaga general davant les 
polítiques d'austeritat i retallades i contra una Reforma Laboral que s'ha demostrat que no serveix per 
res, bé sí que serveix per acomiadar treballadors i treballadores amb un cost més baix. El prec que li 
faríem es que l'Ajuntament de Granollers expressi el seu suport i solidaritat a les reivindicacions de la 
Confederació Europea de Sindicats, plasmades en la jornada de mobilització del proper dia 14 de 
novembre, igualment expressar el suport i la solidaritat a les reivindicacions de Comissions i UGT a la 
vaga general convocada per aquest dia per el sindicats. Gràcies.

Alcalde president:
Prenem nota del prec, i dir-li que efectivament l'Ajuntament de Granollers com ha fet amb altres 
episodis de vaga, o de vaga general, organitzarà els seus serveis de tal manera que es pugui facilitar 
el màxim el dret de vaga, és un dret que forma part del dret constitucional, un dret inalienable, i en tot 
cas també el que farà serà mirar que en aquesta situació els serveis mínims també puguin funcionar, 
des d'aquest punt de vista objectivament plantejaré a la Junta de Govern el que vostè doncs ens ha 
dit. Dir, que en tot cas, aquest Alcalde comparteix profundament els motius que han portat a la 
convocatòria d'aquesta vaga general a nivell europeu. 
Alguna altra pregunta? Endavant,

Senyor González:
Gracias señor Alcalde, yo le quiero hacer un ruego, voy a explicar una historia, en el mes de mayo me 
encontré por la calle, boletines tirados, hablé con la regidora y le dije: oye,  me parece que habrá que 
hacer alguna inspección, no, no, ya se hacen, oye mira por ayudarte me puedes traer el contrato que 
se tiene de distribución, sí, sí, claro, historia, hasta la semana pasada, pero hoy he recogido todo esto 
en la calle, me parece que ya que nos cuesta tanto dinero la impresión como la distribución, si 
queremos ayudar por lo menos que nos lo permitan, porque han pasado unos cuantos meses y esto 
ha sido hoy de causalidad, porque ha pasado en mi casa hoy, y entonces me he dado cuenta de lo 
que pasaba, mire para mí esto no se debería repetir. Gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas, la regidora al�ludida per el seu prec pot fer ús de la paraula. Endavant,

Senyora Barnusell:
No, compartir tal com va fer arribar aquest cas el regidor al mes de maig, i amb les responsables de 
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premsa, encarregades de la supervisió del Butlletí, cada una té encarregada una de les zones, vam fer 
el toc d'alerta a l'empresa. Això no pot tornar a passar, i és inadmissible que passi això, per tant 
prenem nota i ens tocarà revisar de nou aquest contracte, perquè s'han fet varis avisos en aquesta 
empresa i en aquest cas això és inadmissible, com deia el regidor.

Alcalde president
Moltes gràcies, alguna altra pregunta, per part de Convergència i Unió?, no? Doncs quedaríem a 
disposició dels ciutadans que ens acompanyen. Algú vol fer ús de la paraula?

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


