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Alcalde president:
Bé, molt bona tarda a tots i totes, el senyor Interventor s'incorpora. Bé excusem la presència del 
senyor Josep Maria Noguera, i en tot cas donem inici al Ple ordinari del mes de desembre. Hi ha una 



visita prèvia en el Ple de desembre... Papa Noel...
Moltes gràcies Papa Noel, després de la visita anual del Papa Noel, entrem al Ple, el primer punt, 
número 1, es tracta de l'aprovació de l'acta, alguna observació, alguna esmena a l'acta? No? quedarà 
aprovada.

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     27272727    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE 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 en el que es rendeix el control i la fiscalització pel Ple dels Òrgans de Govern. 
Endavant, 

 
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    41414141    AAAA    44444444    ,,,,CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    6666,,,,    13 2013 2013 2013 20    IIII    27272727    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE    
201201201201,,,,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, restem assabentats per tant d'aquests temes i passem a la Comissió Informativa de 
l'Àrea de Govern i Economia, en concret al punt número 4 que és en el que es dictamina i s'aprova si 
s'escau el Pressupost de l'Ajuntament de Granollers, endavant senyora Secretària,

 
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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERALAPROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERALAPROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERALAPROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL,,,,    LA PLANTILLA DELA PLANTILLA DELA PLANTILLA DELA PLANTILLA DE    
PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LPERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LPERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LPERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    PERPERPERPER    
A LA LA LA L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013

PrimerPrimerPrimerPrimer. Revisat el projecte de Pressupost General  d'ingressos i despeses per a l'exercici 2013, de 
l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents (organismes autònoms administratius, entitat 
pública empresarial i societats mercantils municipals ).



SegonSegonSegonSegon....    Elaborada la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes 
autònoms, la qual incorpora les modificacions de places existents, distribuïdes pel que fa a funcionaris 
per cossos, escales, subescales i categories, així com també de tot el personal laboral i eventual, 
alhora que es relaciona el nombre de places en situació de vacant i el grup a què pertanyen, d'acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés.

TercerTercerTercerTercer .... Vist el dictamen del Patronat municipal del Museu de Granollers .

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

Atesos els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el �

Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 2 a 23 del Reial decret 500/90, 
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, i una vegada complerts 
els requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents necessaris i els informes 
preceptius.
Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els �

articles 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, determinen que les Corporacions locals aprovaran 
anualment en ocasió del pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs de 
treball degudament classificats, reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, d'acord amb 
els principis informadors per a l'elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva 
aprovació que contenen els esmentats articles. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar el Pressupost General consolidat per a l 'exercici 2013, pels imports següents:

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 25.990.600,00
Capítol 2 Impostos indirectes   500.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 17.240.836,20*
Capítol 4 Transferències corrents 25.859.208,08*
Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.016.321,80*
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 346.287,11
Capítol 7 Transferències de capital 1.693.761,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 111.500,00*
Capítol 9 Variació de passius financers 4.584.696,00
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 77.343.21077.343.21077.343.21077.343.210 ,,,,19191919

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 31.780.115,02
Capítol 2 Compra de béns corrents  25.154.080,19*
Capítol 3 Interessos 2.327.108,50
Capítol 4 Transferències corrents 3.651.750,00*
Capítol 6 Inversions reals 5.792.600,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 111.500,00*
Capítol 9 Variació de passius financers 8.178.673,59*
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 76.995.82776.995.82776.995.82776.995.827 ,,,,30303030

* deduïdes aportacions internes

El Pressupost General està integrat, d'acord amb el que disposen els articles 165 i 166 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, pel 
pressupost de l'Entitat local, pel pressupost de l'organisme autònom administratiu "Patronat municipal 
del Museu de Granollers" i pels estats de previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública 
empresarial Granollers Mercat i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, 
Granollers Promocions, Granollers Escena i Granollers Audiovisual , SL. 



A continuació es resumeixen per capítols els pressupostos i estats de previsió que integren el 
Pressupost General:

PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 25.990.600,00
Capítol 2 Impostos indirectes   500.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 15.536.090,00
Capítol 4 Transferències corrents 25.314.600,08
Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.065.641,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 1.693.761,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 110.000,00
Capítol 9 Variació de passius financers 4.584.696,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 74.895.38874.895.38874.895.38874.895.388 ,,,,08080808

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 29.418.071,71
Capítol 2 Compra de béns corrents 22.262.734,05
Capítol 3 Interessos 1.868.705,20
Capítol 4 Transferències corrents 7.130.430,53
Capítol 6 Inversions reals 5.792.600,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 2.114.000,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.308.846,59
TOTALTOTALTOTALTOTAL    74.895.38874.895.38874.895.38874.895.388 ,,,,08080808

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 133.800,00
Capítol 4 Transferències corrents 914.577,39
Capítol 5 Ingressos patrimonials 10,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 1.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.049.8871.049.8871.049.8871.049.887,,,,39393939

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 590.687,39
Capítol 2 Compra de béns corrents 454.700,00
Capítol 4 Transferències corrents 3.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 1.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.049.8871.049.8871.049.8871.049.887,,,,39393939

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA ,,,,    SLSLSLSL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 440.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.470.048,14
Capítol 5 Ingressos patrimonials 32.615,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.942.6631.942.6631.942.6631.942.663,,,,14141414

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 385.063,15
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.444.040,57
Capítol 3 Interessos 9.150,00



Capítol 4 Transferències corrents 55.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.893.7531.893.7531.893.7531.893.753,,,,72727272

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 38.446,20
Capítol 4 Transferències corrents 569.055,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 163.065,80
TOTALTOTALTOTALTOTAL 770.567770.567770.567770.567,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 381.399,43
Capítol 2 Compra de béns corrents 388.067,57
Capítol 3 Interessos 1.100,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    770.567770.567770.567770.567,,,,00000000

ESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LA     SOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SASASASA

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.461.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 142.700,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 285.000,00
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 246.287,11
Capítol 8 Variació d'actius financers 2.040.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.174.9875.174.9875.174.9875.174.987,,,,11111111

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 443.123,34
Capítol 2 Compra de béns corrents 2.079.410,00
Capítol 3 Interessos 448.153,30
Capítol 9 Variació passius financers 1.905.827,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    4.876.5134.876.5134.876.5134.876.513,,,,64646464

ESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE L ''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 152.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.010.408,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 2.572,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.164.9801.164.9801.164.9801.164.980,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 561.770,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 578.210,00
Capítol 4 Transferències corrents 25.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.164.9801.164.9801.164.9801.164.980,,,,00000000

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar les bases d'execució del Pressupost General per a l'exercici 2013, amb efectes 
comptables a 1 de gener de 2013.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2013, segons document annex. 

QUARTQUARTQUARTQUART. Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu 
organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública 



empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2013, segons document annex.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del 
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients 
davant del Ple de l'Ajuntament. En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà 
automàticament elevat a definitiu.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SETÈSETÈSETÈSETÈ. Publicar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes 
autònoms  i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  

Alcalde President: 
Moltes gràcies. La regidora Aroa Ortego té la paraula per fer la presentació dels Pressupostos. 
Endavant,

Senyora Aroa:
Gràcies Alcalde, bé el que farem en aquest punt és aprovar el Pressupost de l’any 2013 de 
l'Ajuntament de Granollers,  del seu Organisme Autònom i de les seves Societats Municipals. Un 
pressupost que s’aplicarà en un exercici de nou ple d’incerteses a tots nivells i que per tant s’ha 
elaborat i ha de ser analitzat en funció de quin serà el context en què s’aplicarà.
En els propers mesos pot produir-se un rescat de l'Estat espanyol que podria comportar canvis en 
temes de dèficit públic, en la regulació del sistema de pensions i fins i tot de nou en la normativa 
laboral. A més les dades d’atur no reculen, tampoc millora el consum i les entitats financeres no fan 
fluir el crèdit malgrat les injeccions de capital, de manera que es limita aquest consum i s’impedeix 
que les petites i mitjanes empreses puguin invertir per fer-se més competitives i crear riquesa i 
ocupació....tot plegat un peix que es mossega la cua.
Els municipis, lluny de poder afrontar o poder donar resposta individual als  canvis estructurals que el 
sud d’Europa necessita, es veuen, i ens veiem, enormement afectats pel que succeeix a nivell 
d'administracions superiors, i per tant, des del punt de vista estrictament de la gestió municipal també 
hi  ha vàries situacions a tenir en compte i que per tant han condicionat o definit el Pressupost que 
avui portem a aprovació:
En aquests moments Granollers té més de 6000 persones aturades,  i gairebé la meitat no cobren cap 
prestació malgrat trobar-se en aquesta situació. Per tant, aquest Pressupost ha de tenir aquestes 
persones que s’ho estan passant malament  i estan patint en primera persona els efectes de la crisi, 
en el centre de les seves polítiques.
També ens trobem amb que les dades d’activitat econòmica no milloren, i per tant també cal que 
continuem invertint, en part per ser generadors d’activitat.
I per últim cal no perdre de vista que ens trobem amb un davallada importantíssima dels recursos 
provinents d’altres administracions en temes tan essencials com l’educació, els serveis socials, 
l'immigratori, la promoció econòmica, que des del Govern Municipal considerem absolutament 
prioritaris i que per tant assumim malgrat no formin part de les nostres competències, no ens podem 
permetre un trencament de la cohesió social.
Evidentment aquest pressupost també s’ha elaborat analitzant els històrics en cada partida d’ingrés i 
despesa,  valorant les possibles limitacions que ens podem anar trobant a nivell de tresoreria i amb 
l’objectiu de reduir l’endeutament a finals de l’exercici  2013.
Entrant en matèria cal en primer lloc aclarir que el Pressupost inclou els pressupostos de l'Ajuntament 
de Granollers, del Patronat del Museu, de les societats mercantils Granollers Promocions, Granollers 
Escena i Granollers Audiovisual  ( CTUG)  i de l'EPE Granollers Mercat.
Així, el Pressupost ascendeix a 76.995.827 euros, reduint-se respecte al Pressupost 2012 en un 1,8%.
Pel que fa als Ingressos, de nou hem estat molt curosos i molt prudents en quant a les previsions, com 



ja veníem fent en els exercicis precedents. Pel que fa a impostos directes i indirectes,  cal tenir  en 
compte que les Ordenances Fiscals 2013 no preveuen cap augment de tarifes ni dels tipus impositius, 
però també és cert que tenim per segon any consecutiu una situació especial que és l' increment del 
IBI del 10%, fruit de l’aplicació del Reial Decret 20/2011. Un ingrés que l’exercici 2014 en principi no 
tindrem i que per tant l’hem de valorar com el que és, un ingrés extraordinari. Per la seva banda 
s’incrementa la previsió d’ingrés de plusvàlues i d'IAE, però baixa la recaptació que preveiem tant en 
l'Impost Vehicles de Tracció Mecànica com en l'Impost de Construccions d'Instal�lacions i Obres.  En 
tots els casos, hem tingut en compte no només les dades de liquidació, sinó també els percentatges 
de cobrament real assolits en els exercicis anteriors .
Respecte a les transferències corrents, cal distingir aquelles que complementen la capacitat financera 
de l'Ajuntament d'aquelles altres subvencions específiques  que cofinancen determinats programes. 
De les primeres, la participació municipal en el tributs de l'Estat  s'incrementa tot i que ja estan 
descomptades les devolucions de les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009, mentre el 
Fons Català de Cooperació Social de la Generalitat es redueix per tercer any consecutiu. I com a 
novetat aquest exercici, cal assenyalar la dotació d'un programa d'ajut a la solvència municipal per 
239.000 euros, per part de la Diputació de Barcelona.  
De les transferències per a finançament específic, és remarcable la pràctica absència dels programes 
de promoció econòmica de la Generalitat i les reduccions de diversos programes educatius: el pla 
entorn, les Escoles Bressol, l' Escola de Música.
A partir d’aquests ingressos hem elaborat el Pressupost de Despeses  per a l’any 2013, amb les 
prioritats que he esmentat a l’inici de la meva intervenció .
En el capítol 1 de personal, es produeix una reducció de 2,4% en gran part per la manca de 
pressupost dels programes de promoció econòmica de la Generalitat dels que parlava. Mentre que 
l’avantprojecte de  Llei de Pressupostos de l'Estat preveu per a la despesa de personal de l'any vinent 
la congelació salarial i una prohibició d'aportar als plans de pensions. També és de destacar l’estalvi 
provocat per la nul�la o baixa taxa de reposició del personal jubilat que el mateix projecte de llei 
imposa.
Pel que fa al capítol 2 de despesa corrent, seguim en la línia d’ajust i racionalització de les despeses 
en neteja, electricitat i altres consums i pressupostem en base a les previsions d’increments de tarifa i 
de nou amb l’anàlisi dels històrics. En aquesta ocasió però, hem de significar dues partides d’especial 
rellevància que van en la línia de la lluita contra la crisi i la reactivació econòmica. D’una banda 
establim ja en el Pressupost inicial 1 milió d'euros per a un Pla de Xoc 2013. Un Pla que es perfilarà 
en els propers mesos en el sí del Consell Econòmic i Social, fruit de l’avaluació que se’n faci del Pla 
de Xoc que s’ha realitzat aquest exercici. Amb la seva experiència podrà concretar-se en les mateixes 
mesures o bé establir-ne de noves en funció dels resultats o les possibles noves necessitats. L’altre 
partida a destacar és el 1,5 milions euros del Fons de Contingència, una partida ara indeterminada 
que ens ha de permetre marge de maniobra per a despesa corrent o per inversió en el cas de sorgir 
necessitats urgents no previstes i per evitar la limitació d’aplicació de Romanents de Tresoreria per 
part del Govern de l'Estat. Ambdues partides han de ser considerades com a excepcionals i per tant 
com no consolidables en pressupostos posteriors.
Per últim, respecte al capítol 2, simplement apuntar que si aïlléssim l’efecte d’aquestes dues grans 
partides conjunturals, la despesa corrent respecte a l’inicial  2012 es redueix en un 0,8%. Tot i això la 
despesa social que realitza l'Ajuntament es manté, i creix en algun cas, malgrat l'espectacular 
davallada dels recursos provinents d'altres administracions:
Desapareixen els recursos de pla Entorn de la Generalitat, les transferències de les Escoles Bressol i 
l'Escola de  Música baixen un 30 % i un 16% respectivament.  L'espai SIRIUS també queda sense 
aportació per part de la Generalitat. El Conveni d'Atenció Primària amb el Departament d'Acció Social 
i Ciutadania també es redueix un 20% . Els recursos de les teleassistències que arribaven via 
Diputació de Barcelona desapareixen per la falta de finançament del govern de l'Estat. Els plans 
d'ocupació queden a zero, la formació ocupacional queda a zero, el programa Suma't queda a zero. I 
els programes d'immigració s'han reduït tant per part de l'Estat com per part de la Generalitat en un 
75% en tres anys. Pel que fa a les despeses financeres, aquestes augmenten de manera 
considerable, principalment les a curt termini lligades a la contractació d'una pòlissa de tresoreria de 7 
milions d'euros i la previsió d’elevada disposició de la mateixa. Una pòlissa que no podem deixar de 
contractar si tenim en compte els deutes que la Generalitat té en aquests moments amb aquest 
Ajuntament  i l'obligació, que per altra banda ens imposa l'Estat de pagar a 30 dies als proveïdors en el 
proper exercici.
I respecte al interessos a llarg termini, hem estat també molt prudents en els càlculs amb una previsió 
de creixement de tipus,  com també amb el possible enduriment de les condicions d’accés al crèdit .
Pel que fa a les transferències corrents que l'Ajuntament ha fruit de la descentralització de la gestió 
municipal, destaca:



D'una banda, l'augment de l’aportació a Granollers Mercat, bàsicament per l’assumpció per part de 
l'Entitat Pública de la gestió de Can Muntanyola, i que per tant es redueix del capítol 2 de despesa de 
l'Ajuntament.
D'altra banda, destaca també l'augment de l'aportació a Granollers Audiovisual per l'assumpció de la 
gestió de l'equipament i part de l'activitat del antic CTUG.
En l’apartat de despeses hem de parlar també de les INVERSIONS. No deixem d'invertir, però ho fem 
principalment a nivell de gran manteniment. En aquest moments la ciutat està ben dotada 
d'equipaments a nivell cultural, esportiu, educatiu. Els anys previs a la crisi, de gran esforç inversor,  
ara ens permeten dedicar-nos al manteniment de ciutats i d’equipaments municipals. Per això, del 
total dels 7,8 milions d'euros d’inversió, trobarem que una part important correspon a partides d'edificis 
municipals, instal�lacions esportives (amb actuacions al Palau, a les pistes d'atletisme, al casal de 
l'esport...) també a les escoles ( amb actuacions a la Tortuga, Granul�làrius, Pereanton, Salvador 
Espriu...). Partides també destinades a la millora i l'arranjament de la xarxa de clavegueram, 
renovació d'enllumenat públic per a seguir treballant per a l'estalvi energètic, renovació de voreres  
(com per exemple al Carrer Llevant...), adequació de paviments i accessibilitat (com és el cas de 
Príncep de Viana). Diverses inversions d'espais verds, etc. etc. Com deia tot el que és el gran 
manteniment imprescindible per tenir en bones condicions la ciutat .
Existeix però una partida que destaca i a la que es dedica el major esforç, es tracta de la reforma del 
Carrer Girona. Una obra important, consensuada amb els veïns,

Alcalde president:
Un segon sis-plau, senyora Ortego. Sis-plau tanca la porta. Pot seguir senyora Ortego

Senyora Ortego:
Gràcies Alcalde, parlava de l'obra del carrer Girona, una obra important consensuada amb els veïns, 
una obra que millora els serveis i la qualitat urbana en una zona de la ciutat on hi viu molta gent i on 
també s’hi desenvolupa activitat econòmica, i que per tant contribuirà també a la dinamització de la 
mateixa. Una obra a la que es destinaran 2,4 milions d'euros, dels quals 1 milió vindrà subvencionat 
per la Diputació de Barcelona, i 500.000 euros de fons FEDER.
Des del punt de vista de l’anàlisi general del finançament de les inversions, una part ve finançada per 
altres administracions, principalment aquestes dues partides de que parlava del carrer Girona, una 
part concretament 4,5 milions d'euros provenen del recurs a l’endeutament i, el que és absolutament 
insòlit en aquest moments, 1,4 milions d'euros d’inversió que els finançarem amb estalvi ordinari. Hi 
ho destaquem no només perquè en aquests moments és un fet absolutament inusual en 
l’administració local, si no també perquè demostra la voluntat de seguir invertint però també d’anar 
reduint el deute.
Venim dient els últims anys, i així ho corroboren els estudis de la Diputació de Barcelona, que 
l’Ajuntament de Granollers té un endeutament moderat, encara amb marge per poder créixer. Tot i 
això, precisament iniciem el camí contrari. Si tenim en compte el deute viu a llarg termini de 
l’Ajuntament, més el deute avalat dels organismes depenents, més els préstecs que serveixen 
d’instrumentació d’una subvenció atorgada per la Generalitat, el deute es situa en 43,4 milions 
d’euros. Si per l’any vinent hi ha previst contractar nou deute per 4,6 milions d’euros,  però se’n preveu 
retornar 8 milions a 31-12-2013 haurem reduït l’endeutament en gairebé 3.5 milions d’euros, sens 
dubte una molt bona notícia que ja parla per ella mateixa respecte a la salut de la Hisenda Municipal .
Altres magnituds importants a nivell pressupostari per avaluar la salut econòmica-financera de la 
corporació són l’estalvi ordinari i l’estalvi net ajustat, i en ambdós casos, aquestes dades són positives 
en funció del Pressupost elaborat.
Aquest és a grans trets el resum del contingut del Pressupost 2013 de l’Ajuntament de Granollers. Un 
pressupost amb uns eixos clars:
Acompanyament als més desfavorits i reactivació econòmica, amb una partida diferenciada d’1 milió 
d’euros en forma de Pla de Xoc.
Inversió en forma de gran manteniment de ciutat amb una obra cabdal com és la transformació del 
Carrer Girona. Optimització de recursos i contenció de la despesa. I reducció de l’endeutament i 
finançament de part de les inversions amb estalvi. Però hi ha més, hi ha més coses que marquen o 
poden marcar el pressupost municipal. Hi ha el perjudici de la Tresoreria per la demora en l’arribada 
de recursos de la Generalitat i la normativa Estatal del pagament a proveïdors.  Hi ha la voluntat de 
limitar l'autonomia municipal, en algunes ocasions amb amenaces inconcretes de buidar de 



competències els ens locals i d'altres vegades amb mesures en forma de Decret que ens limiten la 
capacitat de fer créixer la despesa, la possibilitat d'aplicar Romanents o que ens limiten la capacitat de 
decidir multitud de temes de Recursos Humans, com els salaris, els convenis, les jornades o les 
pagues extres.
Mesures que ens tracten a tots igual, que no tenen en compte que hi ha ajuntaments que no han fet 
les coses bé, que han estirat més el braç que la màniga, però que n’hi ha que hem estat prudents i 
rigorosos, que hem controlat la despesa, que no ens hem endeutat en excés, que no ens hem 
sobredimensionat...i que fins i tot financem allò que no ens toca, perquè les administracions que tenen 
determinades competències no les assumeixen com cal i decidim arremangar-nos i actuar. I cal que 
en siguem conscients, que treballem per fer respectar la nostra autonomia i el sistema de finançament 
que ens mereixem, just i estable i a l’alçada d’aquella feina que com a administració més propera ens 
toca fer. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Pep Mur per Acció Granollers - Esquerra Republicana. Endavant,

Senyor Mur:
Bé, aquest any no ha estat possible fer una trobada presencial amb la Regidora per discutir una mica 
els Pressupostos, no ha estat possible perquè no hem lligat les agendes, però en tot cas si que 
d'entrada vull agrair que el document que nosaltres vàrem adreçar a l'Equip de Govern perquè ens 
respongués una sèrie de dubtes va ser exposat amb celeritat i per tant, en tot cas, això ens va 
permetre poder-ne aclarir alguns d'aquests dubtes.
Bé, no negarem la dificultat de confeccionar uns pressupostos quan les reduccions pel que fa a les 
aportacions d’altres administracions s’han reduït i en alguns casos eliminat. Ho hem vist en l'apartat 
d'ingressos aquest any. Però és precisament davant de circumstàncies com les que ara es produeixen 
que cal un exercici amb altes dosis d’innovació .
Hem repassat les diferents partides d’inversió i de despesa i no hem sabut veure canvis substancials. 
Una mica, ens dóna la sensació de que hi ha una plantilla fixa amb conceptes i allà hi anem posant 
diners en funció del que preveiem que ingressarem, però no hi ha exercici de reflexió de veure si 
aquestes partides han de ser les mateixes, si podem en aquí fer un altre plantejament. De fet nosaltres 
pensem, i els proposem, això és una primera proposta, ja que no els hi he pogut fer a les reunions que 
hem tingut, en tot cas, aprofito ja el Ple per fer-ne alguna. Jo crec que hauríem de fer, els hi fem la 
proposta de que l'any vinent ens imaginéssim que per primera vegada fem el Pressupost d'aquesta 
ciutat, i el féssim de nou, sense tenir en compte la historia, només tenint en compte els ingressos i les 
despeses que ens ocasionen, però imaginant-nos una ciutat diferent, eh?
De fet on trobem  diferències i em sap greu això dir-vos-ho, però és així, és especialment a l’apartat de 
despeses, pel que fa al canvi diguem-ne de partides, de conceptes que van d'unes partides a altres, 
això he de posar sobre la taula que ens dificulta molt el seguiment del Pressupostos, no ens permet 
fer comparatives d'exercicis, és una feina farragosa que nosaltres voldríem haver evitar-nos-la i que 
nosaltres el que voldríem és poder discutir amb l'Equip de Govern precisament el contingut dels 
pressupostos, allò que té "chicha", eh?
Efectivament, les despeses, en l'apartat de despeses, el milió d'euros del Pla de Xoc és una bona 
noticia, el nostre grup precisament l'any passat en aquest Ple reclamava unes quantitats en aquestes 
partides, i aquell moment se’ns va dir que no s’hi podien comprometre perquè no havíem tancat el 
l'exercici anterior. En tot cas, celebro que l'enginyeria pressupostaria permeti aquest any fer-ho això, 
en aquest sentit doncs estem d'acord amb aquesta aportació, evidentment.
Tenim coses que ens continuen grinyolant, tot i que sabem que és un compromís que es va adquirir 
l'any passat amb Granollers Promocions, aquestes transferències de 2 milions d'euros, que d'alguna 
manera nosaltres entenem que van a tapar un forat, que van a tapar una mala gestió en aquest cas. 
Sabem que aquest dos milions aquest any ja estaven compromesos l'any passat, en som conscients, 
però que en tot cas volem posar de manifest que això entenem que serveix per amagar una mica, o 
molt, la mala gestió que potser s'ha fet en aquest àmbit.
En el Museu,en el Museu es va eliminar la funció de Directora, però el capítol 1, menys 3000 euros, 
sinó estic ara errat, és el mateix. Nosaltres vàrem entendre que la decisió era de finalitzar el contracte, 
era un tema precisament de motius econòmics, no de confiança,  però aquests pressupostos no 
semblen transmetre aquest mateix missatge. Si el capítol 1 és el mateix, i una persona menys que a 
més a més és la Directora, hi ha alguna cosa que no ens encaixa.



Per altra banda l'eliminació d’organismes com ara el consorci del CTUG, i que ja hi vàrem estar 
d'acord com a consorci que s'eliminés, eh?, les fusions de determinats serveis, veiem que en el 
Pressupost tampoc acaben de comportar reduccions de despesa corrent, en aquí ens preguntem,    
perquè no hi ha menys despeses, si d'alguna manera vàrem fer aquestes accions perquè n'hi 
haguessin menys? Perquè s’eliminen/fusionen si al final no hi veiem una diferència substancial ?  
Quin és l’impacte  de fer-ho? Nosaltres no ho sabem veure. I en tot cas, no sabem si abans han fet 
una anàlisi de pèrdues i guanys del procés de prendre aquesta  decisió. Nosaltres a nivell de 
Pressupost, entenem que aquestes fusions no ens han comportat una reducció de les despeses.
En els bens corrents d'Imatge i Comunicació sumen més de 80.000 euros. Aquí no em faré pesat però 
és la meitat del butlletí. Sobre aquest tema ja hem fet prou propostes diferents al llarg de molts 
articles, precisament en el butlletí que de moment continua sent en paper. Avui potser hi podem afegir 
de no haver pogut  disposar d'una pista de gel que nosaltres entenem que és precisament i la 
Regidora parlava de generadors d'activitat, precisament entenem que la pista de gel dona una 
dinamització al comerç de la ciutat, en aquestes dates en concret, evidentment, i el que passarà 
segurament, es que quan tancarem  el Pressupost 2012, el tancarem en positiu, i hi haurà romanent 
de tresoreria i en canvi no haurem tingut una pista de gel. Creiem que s'haurà de donar una explicació 
molt coherent de perquè deixem de fer unes coses quan en el fons, s'està estalviant o no s'està 
gastant tot el Pressupost, cosa que entenem com a positiva però hi ha coses que no les hauríem de 
sacrificar, poder no.
Tot i que avui parlem del pressupost i no de com, realment, com s'executarà, també voldríem fer la 
reflexió, creiem que és el moment d'aprofitar-ho,  de les adjudicacions en els diferents projectes dels 
pressupostos, si mirem una  mica la història veiem que hi ha proveïdors que d'alguna manera porten 
gairebé 10 anys de relació amb nosaltres, a base d'anar guanyant concursos, no?, no sé si s'ha 
revisat l’eficàcia d'aquests serveis, si realment justifica que sempre siguin els mateixos els que 
s’enduent determinats projectes i en tot cas, si fan aquesta reflexió, com es tradueix en nous 
concursos i adjudicacions?  Fem aquesta reflexió perquè entenem que en molts casos és així.
També voldríem demanar més transparència pel que fa al suport a les entitats i als centres educatius,  
comunicació sobre els criteris de com es revisa a cadascú, especialment en aquest moment que cal 
revisar-los a la baixa les aportacions que es fan a les diferents escoles, a les diferents entitats, 
entenem que no són molt clares, voldríem que fossin més transparents.
En l'apartat una miqueta més d'Inversions, ja vam dir-ho en el Ple de l'Estat de la Ciutat, i ho repetim 
una mica en aquí, eh?, no es que no creguem que la plaça Baranger, que no està en aquest cas com 
un projecte encara a executar, però que ja s'han pres decisions al respecte, o el propi carrer Girona ja 
hi ha una partida pressupostaria, no es que no creguem que s'hagin de millorar i fer-hi els canvis que 
convingui, però nosaltres insistíem en que fer-ho de forma individual, focalitzar-nos només en la 
solució d'aquest espais, i no fer-ho a nivell de ciutat globalment en el futur, quan tinguem potser 
alguna altre necessitat de modificar un altre espai de la ciutat, tot plegat ens pot condicionar. En el Ple 
de l’Estat de la Ciutat ens veu assegurar l'Equip de Govern, que sí que hi havia aquest pla global de 
planificació de la ciutat, nosaltres el que demanen és que en tot cas si existeix estarem encantats de 
conèixer-lo i de poder fer-hi aportacions, eh?.
La regidora ha parlat de les  inversions, jo ressalto que els 4,5 milions d’euros en endeutament potser 
és una cosa que potser haguéssim pogut ajustar, no ho sé, potser no calia endeutar-nos tant, tot i que 
aplaudim els 1,4 milions que vénen directament de l'estalvi ordinari, això ho veiem com a molt positiu.
En el tema de les partides que són fitxes, n'hi ha d'històriques, eh? L’enllumenat públic, cada any 
invertim molts diners. De fet, dels 43 projectes d’inversió que hi ha identificats aquest any en el 
Pressupost, de fet n'hi ha 8 de nous, els altres són els mateixos de sempre.
Finalment, com a representants d’una part de la ciutadania ens agradaria poder participar amb més 
profunditat en la confecció dels pressupostos, l'altre dia parlant amb la Regidora ho posava de  
manifest, he trobat a faltar les vostres propostes d'aquest any, sempre en feu, és cert, no les hem 
pogut fer, però potser el que passa es que hauríem de mirar de parlar dels pressupostos no el mateix 
mes que els aprovarem, sinó hauríem de començar a parlar-ne tots plegats uns quants mesos abans, 
poder-los treballar amb tranquil�litat, poder fer les aportacions amb tranquil�litat, i d'aquesta manera 
fer-los més participatius. La regidora  ens va deixar la porta oberta, que durant aquesta, aquest 
període d'aquest any, tindríem la possibilitat de posar sobre la taula projectes que fossin del nostre 
interès i que entenguéssim que s'han de traslladar, i ja miraria, en la mesura de les possibilitats de 
com aquestes propostes encaixant, per tant això ho agafem, de moment nosaltres avui optarem per 
abstenir-nos en aquest pressupostos, donat que la  nostra participació en ells no ha pogut ser massa 
diguem-ne potent. Moltes gràcies.



Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Mur, té la paraula el senyor Josep Casasnoves, per Iniciativa per 
Catalunya-Verds, Esquerra-Unida- Alternativa,

Senyor Casasnovas:
Gràcies Alcalde, com cada any ens trobem en la mateixa situació, sembla un discurs que anem 
repetint any rere any, en el meu cas per segon any, no poder treballar en profunditat el pressupostos 
municipals, aquest govern ens té acostumats a dir una cosa i fer una altra, recordo que l'any passat la 
regidora, en aquesta sala de plens va manifestar que a partir de juny, juliol podríem parlar. Dons no ha 
estat així. A més, com en Pep Mur, que tampoc ha tingut resposta de la regidora, nosaltres sobre el 
dubtes i plantejaments que vàrem fer sobre el pressupost encara no hem tingut resposta.
Ens tenen acostumats a lliurar els pressupostos molt just de temps. Granollers, tots ho sabem, no 
s'escapa de la crisi general. L’atur ens colpeja, igual que als altres, moltes famílies de la ciutat, més de 
6000 aturats i aturades, des del món local, es pot donar una sortida a aquesta situació. Les polítiques 
socials i econòmiques son essencials en aquesta conjuntura. Al ple de l'Estat de la Ciutat li varem 
demanar  des del nostre grup que el pla de xoc contra la crisi  esdevingués, previ procés de diàleg 
amb els agents polítics i socials dins del marc del Consell Econòmic i social un PACTE DE CIUTAT 
CONTRA LA CRISI, però un pacte de ciutat contra la crisi que estableixi línies estructurals d'actuació 
pels proper anys, esperem que sigui així.
De moment l'equip de govern dona continuïtat al pla tal com vàrem demanar que havia de ser, que no 
fos una qüestió d'un any, el nostre grup s'alegra que incloguin en aquest pressupost una partida d'un 
milió d'euros per donar continuïtat al pla, però com els deia esperem que en el  Consell Econòmic es 
treballi per un  Pla de ciutat contra la crisis a llarg termini .
Pel que fa a les inversions que ens proposen que destinen gairebé 6 milions d’euros al 2013.
Des de fa anys el nostre grup ve reclamant una millora de la plaça de Sant Miquel , l'any passat també, 
una plaça que entenem que el paviment està desnivellat que sovint provoca caigudes, amb 
conseqüències pels infants que surten de l’escola Joan Solans, els nens que juguen allà al parc i als 
vianants que transiten, doncs en aquest pressupost tampoc veiem cap partida per millorar-la, tot i la 
proposta del nostre grup.
També trobem a faltar un any més en aquests pressupostos polítiques de mobilitat, amb la creació 
d’una xarxa de carrils bici,  itineraris per tota la ciutat i connectant-los entre ells; impulsant zones 
d’estacionament per a bicicletes particulars en els equipaments, escoles i edificis públics i la 
implantació d’un sistema d'aparcaments segurs, que per cert van dir que farien.
La partida per jocs infantils, també una repetició de l'any passat, es de 40.000 euros, com l'any passat, 
creiem que és insuficient donat l’estat d’alguns parcs infantils de la nostra ciutat i el cost que 
representa el manteniment.  Uns parcs sense un manteniment adequat i actes de vandalisme, que 
presenten dèficits greus en quant a seguretat i estètica. Tenim parcs semi-abandonats, parcs que 
acaben perdent la seva funció de gaudi i de relació social .
També trobem a faltar  l’adequació de les instal�lacions per a Ràdio Granollers, a Roca Umbert. Una 
proposta que els hi varem fer l'any passat i li tornem a repetir, actualment la ràdio no pot continuar a 
l’actual seu. Un edifici que dubtem que passi cap mena inspecció,  hi ha barreres arquitectòniques, 
instal�lacions obsoletes, manca de mitjans per desenvolupar la feina del dia a dia. És hora de 
dignificar la radio.
També des del nostre grup creiem que cal reurbanitzar el tram que va des del carrer Sant Josep al 
Rec en el carrer Sant Jaume eliminant la zona blava de la banda de dreta, eixamplant voreres i donant 
així com en l’entorn del Mercat de Sant Carles, per això, cal d'una vegada buscar una solució 
satisfactòria tant per als  paradistes com per l'ajuntament per afrontar les millores necessàries en el 
mercat de Sant Carles, no podem anar eternitzant la solució.
Per acabar amb les inversions, la renovació del carrer Girona, el projecte de reforma pot representar 
una millora en la mobilitat de les persones, però dubtem que ho sigui per la mobilitat del carrer i de la 
ciutat en general.
El nostre grup creu que és necessària la millora, però no com la plantegen. Un projecte de 2, 4 milions 
d'euros dels que el nostre ajuntament aportarà 900 mil euros. Entenem que es podria fer una millora 
del carrer amb un cost inferior i destinar recursos a millora d'altres indrets de la ciutat  i més polítiques 
socials.
D'altre banda el grup d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida, un any més, trobem a faltar en aquest 
pressupostos la seva elaboració de forma participativa.
No fomenten la participació. Caldria dotar aquest Ajuntament d’un Programa d’Actuació Participativa, 
on estiguin implicades totes les àrees de l’Ajuntament. Cal implantar processos participatius, la 



participació ciutadana genera una ciutadania activa i compromesa. No s’ha avançat gens en la 
redacció del Reglament de Participació Ciutadana, verdadera assignatura pendent en aquesta ciutat.
La implicació del ciutadà en els pressupostos representa un factor essencial per al progrés social i 
econòmic de tota la societat en l’aprovació com a mínim, els hi hem dit varies vegades un dels  
programes, i que cada barri pugui treballar perquè alguna de les seves polítiques urbanístiques, de 
mobilitat, de serveis, d'equipament es decideixi mitjançant consulta ciutadana o processos 
deliberatius. Sumar esforços individuals i col�lectius, convida a la creativitat, aprofita els recursos de 
l'entorn i el coneixement que dóna la proximitat, i genera sinergies i dinàmiques de progrés col�lectiu .
Li demanem al Govern municipal que es prengui més seriosament la participació real de la ciutadania 
en la presa de decisions, ja que només així dinamitzarem la cultura democràtica de la nostre societat, 
cosa que acabarà repercutint en una millora de la nostra ciutat, quantes més veus s'escoltin abans de 
prendre una decisió tindrem més probabilitats d'encertar. Li demanem al equip de govern municipal 
que és prengui més seriosament la participació de la ciutadania , en la pressa de decisions, que només 
així dinamitzarem la cultura democràtica a la nostra societat, cosa que acabarà repercutint en la 
millora de la nostra societat i de la nostra ciutat, quantes més veus escoltem abans de prendre una 
decisió, tindrem més possibilitats d'encertar.
Si volem avançar cap a una democràcia més participativa és fonamental que la decisió d'aquestes 
accions es sotmetin a participació ciutadana. Això seria un Pressupost Participatiu.
Si comencessin alguna vegada, des d’aquest equip de govern, en  l’elaboració del pressupost 
municipal, a treballar amb més temps, amb un calendari més generós i sobretot amb una major 
voluntat política de propiciar el diàleg i el consens entre els diferents grups polítics, s’estarien 
fomentant els mecanismes necessaris per arribar, alguna vegada, a uns pressupostos participatius on 
tota la ciutadania es veuria implicada. Però si no es plantegen, ni tan sols fomentar, una millor 
participació dels regidors i regidores de l’oposició en els pressupostos, que lluny deu quedar per a 
vostès l’horitzó dels pressupostos participatius en la seva plenitud .
Si el pressupost s’ha de plantejar, com vostès han fet, com un mer tràmit de l’equip de govern davant 
el ple, millor que els vots de l’equip de govern, amb aquesta majoria que tenen, siguin l’únic l’aval 
polític del pressupost. Caldria fer les coses d’altra manera per a que els regidors que estem a 
l’oposició pugéssim dipositar la confiança plena en la seva gestió econòmica, caldria que es generés 
la complicitat oportuna, entre nosaltres els regidors i també entre la corporació municipal i els 
ciutadans i les seves entitats, per arribar a donar nosaltres un vot favorable, que ara per ara no estem 
en disposició d’atorgar.
Gestionin vostès, no votarem que no a la seva proposta de pressupost. Però ha quedat clar, pensem, 
que no podem votar que sí mentre no es plantegin un acord tan important d’una altra manera, des 
d’una altra perspectiva. Per tot això, la nostra votació serà d'abstenció. Moltes gràcies.

Alcalde president,
moltes gràcies. El senyor Fermí Gutiérrez, pel Partit Popular,

Senyor Gutiérrez,
Avui, s'aprovaran els pressupostos del 2013. Uns pressupostos que, com ve sent habitual, ens han 
arribat amb 15 dies d'antelació, i amb 13 dies d'antelació les inversions.
En el passat any, vam tenir un romanent de més de 3,9 milions d'euros a conseqüència de recaptar 
més del necessari per fer front a la previsió de la despesa. Ja sabem que vostès opinen que és 
producte d'una bona gestió, això en, però si ho analitzem d'una a l'altra manera podem veure que no 
és tan exquisida com se'ns vols fer veure. Doncs en una recaptació en excés s'està contribuint en 
molts casos, a que cada vegada més  persones o famílies visquin   encara més precàriament. Hem de 
tenir en compte que més de  6.000 persones estan aturades a la ciutat.
No oblidem  que hi ha persones que no tenen cap ingrés; d'altres que tenen pensions irrisòries,  i que 
després de  pagar les despeses de la casa els queda poc o res per menjar. Les altres pensions més 
elevades serveixen per mantenir-se els propis pensionistes, sense oblidar que, en molts casos, 
podríem dir que en massa casos, a més a més és per mantenir els fills i néts.  Entenem que 
l'Ajuntament ha de recaptar el necessari per fer front a les seves necessitats i no més. Ens consta que 
l'Ajuntament vol ser sensible amb els més febles, però de vegades no solament s'ha de voler, sinó que 
s'ha de ser.
Quant a inversions, podem veure que hi ha moltes partides,  per tant entenem que es podran fer front 
a les necessitats de la ciutat. Dit això voldríem parlar molt breument de les inversions  del Carrer 



Girona.
Quan se'ns va presentar el primer esbós del que havia de ser la remodelació del carrer Girona, la 
nostra primera al�legació va posar l'accent en  què comportaria el fet de passar de dos carrils per 
sentit, a un.
Se'ns proposa una inversió de 2.4 milions d'euros, dels quals, casi un milió i  mig estan subvencionats, 
i la resta, 900.000, a càrrec de l'Ajuntament. Una obra costosa  que, malgrat les millores  que 
s'efectuaran a nivell de cablejats i clavegueram, al nostre entendre, congestionarà el trànsit rodat de la 
ciutat.
Un cop fetes les propostes, i posteriorment havent-nos reunit amb l'equip de govern per parlar-ne, tot 
seguit fem valoració dels diferents punts tractats. Al nostre entendre, a la ciutat li calen millores, 
moltes de les quals es poden incloure en partides ja creades.  
En primer lloc i de manera essencial, la neteja de la ciutat i grafits. La neteja de la ciutat deixa molt 
que desitjar. Trobem que hi ha agravi comparatiu entre barris, ja que la zona centre està  més atesa i 
els barris perifèrics troben a faltar la mateixa atenció. Hem de recordar que els impostos i taxes els 
paguem tots. Som conscients  que hi ha molt incivisme, però això no ha de ser excusa per a què 
l'equip de govern vetlli per la neteja. No és de rebut trobar excrements de gossos a  les voreres de la 
nostra ciutat amb molta freqüència. Aquesta situació d'incivisme es podria resoldre amb presència de 
policia de barri.  Al PAM 2011-2015, dins l'àrea de territori i ciutat, l'equip de govern va proposar una 
actuació que solventaria el problema que hem plantejat. Es tracta del punt 79, que diu textualment 
“tendir a ocupar amb personal administratiu aquells llocs de treball de gestió , que s'estan ocupant amb 
policies per garantir el màxim nombre d'efectius al carrer.”  Pel que fa als grafits, tal i com venim 
reivindicant fa anys, el  nostre grup creu que fos necessària la creació d'un equip específic derivat de 
la U.O.S., comptant amb què  al PAM ja es preveu, i, si més no, creant-lo esporàdicament, es a dir, 
sempre que la situació ho requereixi, per netejar les parets.
En segon lloc, també hem de proposar que en determinades zones de la ciutat, es faci un carril 
d'ajuda a la mobilitat de les persones amb discapacitat visual, doncs hi ha zones on no tenen cap 
referència a seguir, com poden ser les parets del edificis.  Ja fa  anys que intentem solucionar això. 
Crec que ens hauríem de posar a la pell d'aquestes persones per donar-nos compte de la gran 
dificultat que pateixen.
En tercer lloc, parlarem de la instal�lació de lavabos públics. Aquesta és una reivindicació ciutadana 
massa antiga ja, com perquè no s'hagin portat a terme actuacions al respecte.
En quart lloc, també vam proposar una actuació molt necessària com és la col�locació progressiva de 
les reixes als escocells per protecció dels arbres, així com per  la seguretat dels vianants per evitar 
caigudes.  Per cert, dir-los que  això, d'alguna forma, ja està reflectit al PAM. Concretament en el punt 
19, del servei de mobilitat. En el cinquè lloc, i fent referència a l'encesa dels punts de llum dels fanals, 
cal dir que si bé, els alts estan direccionats cap a la calçada, els que ho estan cap a la vorera, no 
estan encesos. Això provoca que la zona de les voreres estigui molt fosca, amb el conseqüent perill 
per la mobilitat, com en aquest cas és part de l'Avinguda Sant Esteve i Avinguda del Parc. I que hi són 
en un lloc molt transitat per les persones.
A partir d'aquí tenim un dilema: a les comissions pertinents se'ns ha dit que era molt costós i que no hi 
havia diners, i a la última reunió ens vam comunicar que això fóra possible mitjançant la col�locació 
manual de fusibles, per tant no sabem on  és el problema, per altra banda, hi ha carrers a la nostra 
ciutat amb il�luminació insuficient com el carrer Emili Botey que per les seves “característiques”, entre 
cometes, aquest sí que hauria d'estar ben il�luminat. També hem demanat que es dotin de llum els 
passos de vianants, bé mitjançant fanals, o bé mitjançant dispositius lluminosos al paviment. Creiem 
que hi ha zones de la ciutat on és molt perillós creuar.
Pel que fa a les barreres arquitectòniques, proposem  a l'equip  de govern que segueixi amb 
l'eliminació  d'aquestes, i no creant-ne de noves, com per exemple la instal�lació, al carrer Francesc 
Macià, d'un banc a les noves instal�lacions de l'edifici de la Tela, just a la cantonada tocant a la paret, 
enlloc de posar-lo en alineació amb els arbres. O el que és encara més sorprenent, després 
d'haver-ho comunicat a la comissió pertinent vàries vegades, hi ha col�locades senyals verticals a una 
distància de entre 30 i 40 cm de la paret. Quedant al bell mig de la vorera.  
També vam proposar millorar la conservació i neteja del Passeig Fluvial, que està molt oblidat 
Igualment  vam demanar donar continuïtat a la partida d'una residència d'avis establerta ja al 2012 
amb 100.000 euros, és a dir, continuar amb la provisió de fons.
D'altra banda, dins la partida de renovació de voreres, requerim prioritzar la Plaça Pau Casals i el 
carrer Almogàvers, així com buscar una solució per ampliar la carretera del Masnou, del tram que va 
des de la rotonda de les rondes, fins la rotonda de la benzinera. Així mateix, vam requerir-los 
l'eliminació de l'edició en paper del butlletí Granollers Informa, per entendre que l'Ajuntament disposa 
d'altres plataformes de comunicació a partir de les quals informar els ciutadans, com els OPIS o la 
pàgina web, que també ho preveu el PAM (govern i economia, acció numero 1)



I per finalitzar, els vam sol�licitar la teleassistència gratuïta a la gent gran , sobretot a aquelles pensions 
contributives i no contributives per sota dels 600 euros, que per desgràcia són la immensa majoria. 
Com es pot veure, tot són mesures de l'àmbit social i de mobilitat. Malgrat tot, després d'haver-nos 
reunit amb vostès, les posicions estan encara lluny.
De totes les respostes caldria destacar la negació total a la instal�lació de lavabos públics. Nosaltres, 
ja al 2009 vam sol�licitar-ho. I  l'equip de govern ens va dir que, al 2010, quan es fes el cobriment de la 
via de tren, també es projectarien els lavabos públics. No podem estar esperant permanentment 
aquest recobriment per fer-los, quan no sabem quants anys encara hem d'esperar. I ara que estem al 
2012 ens diuen que té un cost molt elevat  degut a que necessita vigilància les 24 hores. Davant 
d’aquesta resposta entenem que és una falta de voluntat política per fer-ho. També ens han donat un 
no rotund a destinar més diners per fer calaix per la futura residència del carrer Tetuan. I pensem que 
s'hauria d'anar estalviant per quan arribi el moment de pagar la part que li correspongui a l 'Ajuntament.
I no parlem de la sorpresa que vam tenir quan els vam proposar que el servei de teleassistència fos 
gratuït.  Ens van dir que com és un servei que no està subvencionat per enlloc, l'Ajuntament tampoc 
ho subvenciona...  I és que, tenint  superàvit, l'Ajuntament no pot fer-se càrrec d'aquesta partida?
I per acabar, i, no sense abans donar les gràcies en primer lloc a la regidora Aroa per atendre a les 
nostres propostes, com en més d'una vegada hem dit, tenim una ciutat mal endreçada per manca de 
manteniment. I bon exemple d'això és el recorregut que vam fer ahir a peu  per anar a Can Muntanyola 
per la presentació de Reempresa, on va poder veure pel camí el lamentables estat de les voreres. 
Moltes gràcies.

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

Senyor Canal:
Moltes gràcies senyor Alcalde, bona tarda a tothom, m'estalviaré la reflexió prèvia de la crisi , perquè ja 
la senyora Ortego l'ha fet i és evident i tots els que han intervingut,n'han parlat. Tots la patim prou i 
aviat tots ens serem uns experts en crisis.
Els pressupostos del 2003, en aquest entorn de crisi, son uns pressupostos regressius (74.900.000 
euros, uns 900.000 euros menys que l'any anterior, es a dir un 1'2% inferiors), i per tant, uns 
pressupostos més difícils de confegir, en el sentit de tenir menys diners a repartir, tot i que potser 
facilita la feina alhora de suprimir partides supèrflues .
En la anàlisi dels pressupostos en voldríem destacar aspectes positius i negatius. Començant pels 
aspectes positius  dir que som favorables al nou pla de xoc del 2013 per que fa a la promoció 
econòmica. De fet ja vàrem estar d'acord amb el pla de xoc del 2012, he dit 2003 em sembla, oi?, volia 
dir 2013.

Alcalde president:
L'hem entès. Endavant, endavant.

Senyor Canal:
M'ha semblat que el nivell ja...

Alcalde president:
L'hem entès. Segueixi, segueixi,

Senyor Canal:
Ja varem estar d'acord en el pla de xoc del 2012 i si es repassen les actes del 2010, el nostre grup 



municipal ja va fer la proposta de crear una bossa de 500.000 euros per promoció econòmica, 
proposta que no va ser estimada aleshores.
Un segon aspecte positiu és la creació del Fons de Contingència, una mena de "roc a la faixa" per 
dispeses indeterminades i imprevistes, tot i que ens inquieta la seva indefinició. Quan algú reserva 
una quantitat de diners, és perquè preveu alguna "pedregada" que, si més no a nosaltres, no se’ns ha 
comentat. Tot i així, el nostre grup municipal seria més partidari de destinar al Pla de Xoc 1.500.000€ i 
al Fons de Contingència 1.000.000€. Els hi proposo pensar-hi..  
Encara un tercer aspecte positiu: la disminució de la plantilla, en un nombre de 33 persones, la 
majoria per jubilació, tal i com repetidament els hi hem demanat en cada Ple dels Pressupostos.
Passaríem als aspectes negatius dels pressupostos del 2003, 2013. Perdoneu-me, quan digui 2003 
vol dir 2013.

Alcalde president:
En tot cas, a efectes d'acta senyora Secretària farem cas al senyor Pius Canal, quan digui 2003 serà 
2013. Endavant,

Senyor Canal:
Em faig gran i espero no tornar-me a equivocar més, demano excuses.

Alcalde president:
Faltaria més. Endavant,  

Senyor Canal:
Els nervis això. El primer és un tema legal. La Llei Reguladora d'Hisendes Locals especifica que quan 
un Ajuntament presenta un expedient de pressupost municipal, en aquest ha de constar, a més dels 
documents aportats habitualment per vostès, ha de constar d'una MEMÒRIA explicativa del contingut i 
de les principals modificacions que presenta en relació a l'exercici vigent; ha de contenir també la 
Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior, l'avanç de Liquidació de l'exercici corrent, al menys en 
un període de sis mesos;  i finalment també un Informe economico-financer on s'expliquin els 
fonaments de les previsions d'ingressos i de les operacions de crèdit, la suficiència dels crèdits per 
atendre les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis. Memòria, liquidació i 
informe economico-financer que mai no hem vist en aquesta casa i que fóra bo tenir la tendència a 
complir la llei.
I  reclamem aquests documents especialment aquest any, perquè la Memòria  no presentada hauria 
d'explicar que la ciutat disposarà d'un nou equipament "Can Muntanyola”, on s'hi detallessin les 
partides aplicatives al pressupost del 2013, les activitats que s'hi desenvoluparan i l'orientació 
estratègica que s'hi formularà, així com els aspectes formatius i d'orientació de serveis concrets a les 
empreses que s'hi duran a terme. És inaudit que en un equipament on s'hi ha produït una inversió prou 
important, que disposa d'instal�lacions ambicioses, on s'ha subscrit un conveni amb la Cambra de 
Comerç, no contempli unes partides dedicades i específiques. En uns moments que cal reduir l'atur a 
la nostra ciutat, la dinamització econòmica ha d'ésser visible més que mai; cal una orientació més 
decidida, dedicada i amb concrecions i explicacions més acurades així com la quantificació de les 
xifres que s'haurien d'expressar amb més detall en aquests pressupostos del 2013.
Altres aspectes negatius que volem destacar:
Multitud de partides que en desconeixem el seu contingut: sota el concepte "altres subministraments" 
s'hi amaga la xifra de 322.000 euros, sota el concepte "altres despeses" s'hi amaga la xifra de 556.000 
euros, sota el concepte "estudis i treballs" s'hi amaga la xifra de 381.000 euros. En total: 1.260.000 
euros que naveguen pel Pressupost sense saber-ne que subministren, que estudien, que treballen ni 
quins dispendis paguen.
Ens crida també l'atenció la quantitat de diners pendents de cobrament per que fa a impostos i taxes. 
A 30 de novembre del 2012, i per conceptes, estan pendents de cobrament, IBI: 4.158.000 euros. IAE 
empresarial: 4.150.000 euros. Multes: 1.113.000 euros. Taxa d'escombraries: 654.000 euros. Preu 
públic per recollida comercial: 564.000 euros. Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 550.000 



euros. Plusvàlua: 464.000 euros. I així fins a un total de diners pendents de cobrament de 12.667.000 
euros a 30 de novembre d'enguany.
És destacable també, que en els darrers tres anys, no hi hagin pràcticament augments en els rebuts 
de l'aigua, de la llum i del gas a totes les dependències municipals, malgrat que en aquests tres anys 
els augments en les tarifes han estat, per l'aigua el 73%, el gas el 47% i la llum el 21%. Quan hem 
plantejat aquest aspecte a la regidoria d'Hisenda, que ja sé que avui a l'Informativa d'Hisenda han 
donat un altre raó, però si més no quan ho varem plantejar nosaltres la resposta va ser  "es que ara 
estalviem molt". Ja ens ho creiem. Ja ens ho creiem.
De tota manera, si això és cert, hauran d'acceptar que, si aquestes pujades en els preus dels serveis, 
han estat contrarestades només amb estalvi, ens porta a pensar que tant el 2010, com el 2011, el 
malbaratament  en aquests serveis deu haver estat fenomenal.
Creiem que es bo que els ciutadans granollerins sàpiguen que, malgrat la informació de l'Ajuntament 
de Granollers respecte les ordenances fiscals per l'exercici 2013, on anunciava que els impostos i les 
taxes, l'augment era del 0%, la realitat es que, a la vista dels pressupostos municipals, els impostos 
directes s'apugen un 2% (uns 21 euros d'augment de mitjana per cada granollerí) i les taxes 
augmenten en un 2'3% (uns 26 euros d'augment de mitjana per cada granollerí).
Voldria també, fer referència a dos aspectes clàssics en les nostres reivindicacions, repetidament no 
escoltades, que no per això deixarem de insistir demanant-ne un replantejament.
La primera, és la contractació d'IMES-API com a empresa responsable del manteniment dels edificis 
municipals. En aquesta ciutat, fa pocs anys, es va edificar una nau pels treballadors de la Unitat 
Operativa de Serveis (la UOS, altrament dita "la brigada"). Aquest edifici excepcional, tot ell 
informatitzat, calefaccionat, ben distribuït, amb àrees aïllades per les diferents activitats i maquinaria 
de primer ordre, es va construir, sense dubte, per ser el gran centre operatiu de la ciutat pel que fa a 
obres i  manteniments de Granollers. De manera sorpresiva, si més no per a nosaltres, l'Ajuntament 
va optar per contractar l'empresa IMES-API per dur a terme tot el manteniment dels edificis 
municipals.
El nostre grup municipal hi va estar en contra des del primer moment: enteníem que el manteniment 
municipal el feia o bé la UOS o bé IMES-API, o be, en una altra proposta, fet per múltiples empreses 
petites locals i comarcals.  El resultat va ser rebutjar la proposta de les empreses locals amb 
l'argument que això generaria massa factures de diferents empreses.
A la UOS, una bona nau que acull personal ben dotat, s'ha anat disminuint de treballadors, 
marginant-los a reparacions menors.   
IMES-API (per cert, avui en vaga, amb un grafit gegant que acabo de veure a la paret de la rectoria a 
la plaça de l'Església) segueix fent reparacions incontrolables, si mes no des de l'oposició (recordaran 
que la legislatura passada hi vàrem dedicar hores a perseguir factures d'aquesta empresa, per veure 
que hi facturaven, sense que des de l'Ajuntament se’ns facilités en absolut aquesta feina).
Tot això ho explico perquè aquesta historia va acompanyada de xifres, que avui surten al pressupost: 
Cost de la UOS: 1.290.000 euros. Cost d'IMES-API: 1.134.060 euros, a 30 de novembre del 2012. A 
aquests dos contractes s'hauran d'afegir tots els altres contractes fets amb empreses que es dediquen 
també al manteniment de la ciutat: semàfors, senyalització, jardineria, etc.
Un segon tema, clàssic, fa referència a "Granollers Promocions SA". Que Granollers disposi d'una 
empresa pública per la gestió del patrimoni municipal del sol i per la gestió integral de les polítiques 
d'habitatge, ja ens sembla bé. Sobretot, ens sembla bé quan hi ha activitat econòmica en aquest 
sector. Però ara, que l'activitat immobiliària està aturada (com a referència vull recordar que 
l'Ajuntament, aquest any, en l'impost sobre construccions, instal�lacions i obres (ICIO) ha recaptat 
únicament 11.500 euros, a 30 de novembre, ara que els preus dels pisos de promoció privada estan 
equiparats o, fins hi tot, per sota dels d'habitatge públic, creiem que perd sentit mantenir aquesta 
estructura. No demanem pas desballestar-la, sinó ser assumida per l'Ajuntament mentre no cedeixi 
aquest temps de crisi més intensa. I en tot cas, tornar-la a refundar més endavant. Fins aquí, el 
raonament basat en el sentit comú. Però avui estem parlant de números, i en aquests números es 
basa el segon raonament. En els pressupostos que avui ens presenten, en el detall d'inversions reals i 
d'actius financers, hi figura l'import de 2.000.000 euros per l'ampliació de capital de Granollers 
Promocions SA, segona fase d'una ampliació de capital iniciada l 'any passat de 2.000.000 euros més i 
que desconeixem si en data d'avui s'ha completat aquesta primera ampliació. Aquests diners, 
(4.000.000€ en el total dels 2 anys, a més d'avals de l'Ajuntament per aquesta mateixa societat amb 
préstecs fins a 10.000.000 euros ) tenen per destí rescabalar el forat que ens ha deixat "Granollers 
Promocions SA" fruit d'una política errònia en inversions en plena crisi econòmica .
Els tornem a demanar doncs, que reflexionin en tota aquesta situació que no beneficia gens a 
Granollers i als seus ciutadans que en realitat son els que acabaran pagant tots aquests diners .
Una nota breu pel pla d'inversions: en elles destaca la inversió de 2.400.000 € per la millora del carrer 
Girona, que hi estem d'acord; una inversió administrativa i tecnològica de 325.000 euros en 



informàtica i telecomunicacions a l'Ajuntament, que deu ser necessària, i la resta son millores 
d'adequació i manteniment de la ciutat.  Únicament hi trobem a faltar una inversió per un equipament, 
per nosaltres cabdal, que l'any passat ja constava en l'apartat de inversions (100.000 euros), que és 
un Centre Residencial per a Gent Gran. Creiem que aquest equipament hauria d'haver passat al 
davant d'altres construccions que s'han fet a la ciutat, donada la poca disponibilitat de places de 
residència geriàtrica a Granollers .   
Acabo. Som conscients dels temps que corren i que la situació actual de crisi fa estrènyer les 
economies de tothom, també de l'Ajuntament també de la Generalitat. Creiem que es fa un esforç 
significatiu pel que fa a serveis socials i de promoció econòmica. Es veritat que alguns aspectes 
nosaltres els faríem diferent perquè pensem que estan mal plantejats de base i els hi proposem  
reflexió en comptes de tirar pel dret.
Per tot plegat, i després d'un bon debat intern dins el nostre grup, el nostre vot a aquests pressupostos 
serà l'abstenció. Gràcies. Tinc la sensació que m'han escoltat poc, però tot i així els ho agraeixo.

Alcalde president: 
Si es refereix a mi es una sensació absolutament equivocada. L'he escoltat.  

Senyor Canal: 
Em refereixo al murmuri de fons.

Alcalde president: 
Cap comentari sobre el tema, li asseguro que tinc la impressió que se'l seguia amb atenció, fins i tot 
ens hem donat compte de lo del 2003. Té la paraula el senyor Terrades,

Senyor Terrades:
Gràcies Alcalde, he pres notes abundants de les intervencions dels portaveus, també del senyor Pius 
Canal, que no dubti que tindrà arguments alguna de les seves apreciacions per part d'aquest portaveu, 
del portaveu del Grup Socialista. Jo crec que si que és bo, encara que tots en hem parlat, però és bo 
contextualitzar aquest debat, perquè miri fa tan sols sis o set anys, no fa pas tant, les xifres de 
creixement interanual del producte interior brut del país, també si consulten les dades de Granollers 
doncs van també per aquestes xifres, tenim uns increments de set, vuit punts, de creixements 
interanuals, fins i tot el darrer any, que era un any de la crisis molt dura, i que moltes persones i moltes 
empreses la van patir durament, de fet cada dia hi havia un increment de 250 a 300 persones que 
anaven a l'atur, això ja significa o magnifica la profunditat d'aquesta crisis, fins i tot el darrer any, el 
creixement interanual del producte interior brut va créixer al voltant de dos punts, dos punts i mig. Que 
ha passat el 2012? el 2012 resulta que el tercer trimestre que és la que tenim, el creixement ha estat 
de menys 1,1 i les expectatives del 2013 és de 1,5 de creixement del producte interior brut i per tant de 
creixement de l'economia també de la de Granollers. De novembre a novembre l'IPC ens ha  crescut 
un 3,6 i la dada més esfereïdora és la dada d'atur, que a la nostra ciutat se situa a prop del 19%, que 
vol dir més de 6.000 granollerins i granollerines que en aquests moments estan a l'atur. Lo deia la 
regidora d'Hisenda, el Pressupost de l'Ajuntament sense comptar els Patronats i les Societats 
Municipals ha disminuït un 1,2, com no podia ser d'un altra manera en aquest context de crisis l'ha 
agregat una mica més, però si ho comparem el Pressupost del 2013 amb el Pressupost del 2012 
veurem que el decreixement pressupostari ha estat molt gran, un 7,5 %, per tant el context de crisis 
econòmica i alhora de formular els Pressupostos que confecciona el Govern de la ciutat, doncs és 
mouen en aquest entorn clar de crisis econòmica. La pressió fiscal, allò que depèn, i això és una 
voluntat política del Govern de la ciutat, allò que depèn del Govern de la ciutat el 2013 no pujarà, és 
cert que hi ha algunes xifres d'increment d'alguns impostos que paguen els ciutadans de Granollers, 
algun portaveu deia recaptació en excés, en concret ho deia el portaveu del Partit Popular, el senyor 
Fermí Gutiérrez, però miri és responsabilitat del govern de l'Estat, el Govern que forma part del mateix 
partit polític, estic parlant de l'Impost de Bens Immobles, com vostè ja sap, increment l'any 2012, 
increment l'any 2013, però no voluntat del Govern de la ciutat, sinó per imposició del Govern  de 
l'Estat, pensava que avui no en parlaria d'això, però com que ho ha dit, jo l'hi he de fer la precisió 



perquè quedi clar quina és la voluntat, quin ha estat la voluntat política del Govern de la ciutat, no 
pujar la pressió fiscal en els ciutadans i ciutadanes en allò que depèn de la voluntat política de 
l'Ajuntament de Granollers o del Govern de la ciutat, que va ser compartit per la majoria de Grups 
Polítics de l'ajuntament de Granollers, com una mesura per ajudar a passar aquesta situació d'atzucac 
en que es mouen les famílies i les empreses de Granollers. És un Pressupost que fitxa prioritats i n'hi 
ha una molt clara que és mantenir el conjunt de la  despesa social malgrat que estem en uns 
Pressupostos que han baixat respecte el 2011, respecte el 2012, i que si els comparem del 2011 
encara han baixat molt més, els hi deia 7 punts i mig, aproximadament, doncs la despesa social en el 
Pressupost de l'any que ve, no baixarà, més prioritats, perquè clar quan estàs amb  uns pressupostos, 
és molt fàcil fer pressupostos amb època expansiva, és mes complicat fer-los en aquesta situació. 
Més prioritats, reduir, ho deia la senyora Aroa Ortego, reduir l'endeutament, 3,5 milions d'euros, 
perquè s’aconsegueix reduir l'endeutament? entre d'altres coses, perquè el gran esforç inversor en 
equipaments i en infraestructures necessàries en la ciutat estan construïts, hi va haver un gran esforç 
inversor d'aquest Ajuntament, del Govern de la ciutat, en èpoques de bonança econòmica, sense 
estirar més el braç que la màniga per això, no recurrent a un endeutament excessiu, i per tant el que 
toca ara, i això ho poden haver vist, apreciat, en el Pressupost d'Inversions que els hi sotmetem a la 
seva consideració, el que toca ara és juntament com que no estem en una època de construcció de 
grans equipaments ni de grans infraestructures és mantenir els estàndards dels equipaments i dels 
espais públics de la nostra ciutat, espais de qualitat, des del nostre punt de vista,  que hem de 
mantenir aquesta qualitat, i 5 milions d'euros aproximadament, una mica més, del Pressupost 
d'Inversions que es destinaran justament a això, al manteniment dels equipaments construïts dels 
nous i dels més antics dels espais de la ciutat, algunes actuacions, que jo crec que és bo tenir-les 
presents, 250.000 euros en renovació de voreres, 190.000 euros en adequació del paviment i 
accessibilitat també adequació dels camins de Palou, eficiència energètica en edificis municipals, una 
xifra que l'estic buscant i no la trobo en aquí, però que sí que tinc en els apunts de la contesta en el  
portaveu de Convergència i Unió, 400.000 euros en inversions en estalvi energètic vostè feia una 
crítica, destinen menys recursos per tan deu ser que en els Pressupostos anteriors feien una mala 
gestió d'aquest recursos no, miri, si vostè a vist en tots els Pressupostos, aquest any ja li dic 300.000 
euros en inversions d'estalvi energètic i en tots els Pressupostos anteriors aquestes partides s'han 
mantingut és justament per tenir retorns en exercicis posteriors, des del punt de vista de l'estalvi i de 
l'eficiència energètica, però per poder fer estalvi i per ser més eficients energèticament, prèviament, 
has d'haver fet les inversions, i després això es recull, perquè abans has sembrat, es recull en la 
manera de baixar la factura energètica de la ciutat. En el tema d'aigua, suposo que ha tingut un lapsus 
linguae, per que és, després en parlarem, hi ha un altre punt que parla d'això, és evident que hi ha un 
increment del 70% de la despesa de l'aigua, si, però serà a partir de l'1 de novembre d'enguany, per 
decisions del govern de la Generalitat de Catalunya, que ens ha apujat com mai l'aigua a les famílies, 
a les empreses i al conjunt d'administracions del país. Els hi deia tot un seguit que vostès han pogut 
apreciar, no els hi comentaré, no els hi faré la llista, per mantenir des d'un punt de vista de la qualitat 
la ciutat, Granollers, perquè la seguim volen una ciutat propera, una ciutat amable amb els ciutadans i 
ciutadanes que aixopluga la ciutat, la ciutat no deixa de ser altra cosa que els carrers, les places, la 
gent que hi viu, aquest no és un Pressupost expansiu, els hi repeteixo hem optat per no demanar més 
esforç fiscal en els ciutadans de la nostra ciutat, perquè creiem que aquest són els Pressupostos 
adequats, tot i aquest lleuger decreixement respecte a l'exercici 2012, perquè ens permet sense cap 
mena de dubte treballar sobre tres eixos que des del nostre punt de vista són importants, no?, que és 
la qualitat de l'espai públic, també amb noves iniciatives, el Pla de Paisatge que en aquests moments 
s'està debaten, amb un procés participatiu, eh?, on hi estem participant des d'empreses fins els 
Consell d'Infants, fins associacions de veïns, i que tindrà accions per millorar també els entorns de la 
ciutat i hi ha una voluntat clara que té un reflex pressupostari. Un altre eix, que és la solidaritat i la 
justícia social que per nosaltres és fonamental, forma part del adn d'aquest govern, manteniment del 
Pla de Xoc que vàrem aprovar l'any passat, hi ha moltes persones a la ciutat, tots nosaltres ho sabem, 
que estan passant per moments d'especial dificultat, i que quan altres administracions que haurien de 
ser també responsables d'aquest esforç els que estan fent sistemàticament és reduir les partides que 
estan adreçades a allò que hem anomenat l'estat del benestar, aquelles administracions més propers, 
si tenen els recursos, i no tots els ajuntaments els tenen, l'Ajuntament de la nostre ciutat si, per una 
bona o una gestió més acurada dels seus recursos o perquè l'activitat econòmica a la ciutat en el 
passat era prou dinàmica, ho segueix sent, ho segueix sent si la comparem amb altres ciutats de 
l'entorn o de la nostre mida, permet tenir aquests recursos per fer que la ciutat també sigui solidaria 
amb aquells que s'ho estan passant més malament. Escolti, mantindrem el Servei de teleassistència, 
però sap què passa, senyor Fermí Gutiérrez? sap què passa? que la Direcció General de l'Inserso el 
31 de desembre d'enguany eliminarà, eliminarà, zero euros, zero patatero que deien alguns, aquelles 
partides que transferien en els Ajuntaments del país, també en el nostre, justament per mantenir, o per 



ajudar a mantenir el serveis de teleassistència, que en aquest cas hi haurà de fer front exclusivament 
l'administració local, ho dic perquè a l’hora de donar receptes, hagués quedat més bé, primer, 
exigir-nos a nosaltres això que ens ha exigit i al mateix temps fer-li una estirada d'orelles al President 
del govern d'Espanya, que és el que ha tingut la responsabilitat d'eliminar aquest servei. Mantenim, si 
ens comparem amb altres ciutats també, un esforç important en matèria de política cultural i educativa, 
que formen part també d'un dels paquets importants d'una manera de fer, d'una manera de ser a la 
nostre ciutat. El tercer eix, que és encarar una de les principals preocupacions que tenim, que es 
l'economia. En algun cas amb activitat i amb dotació pressupostaria amb d'altres iniciatives que 
aquest Pressupost ja comença a definir, a definir i alguns encara no necessiten recursos i si que 
necessiten voluntat política de concertació amb altres ajuntaments del territori, en hem parlat en el 
debat de política, en l'estat de la ciutat que vàrem fer fa pocs mesos i en algun altre Ple aquest tema 
també ha sortit, no?, l'eix de la C-17, l'eix de la B-30, però el Pla Director del Circuit de Catalunya, que 
és una visió d'oportunitat econòmica important, que estem abordant en cooperació del Govern de 
Catalunya, i esperem que el nou Govern segueixi en aquesta línia, i els ajuntaments de l'entorn, que a 
més a més, no només és una oportunitat econòmica de noves empreses ubicades en aquest sector, 
sinó que també és una oportunitat d'activitats lúdiques lligades al Circuit de Catalunya, que no 
necessàriament haurien d'estar ubicades en aquest entorn, i que poden estar ubicades més a prop de 
les ciutats o de la ciutat. L'altre gran eix econòmic, Roca Umbert, centre audiovisual que cada cop 
aixopluga a més empreses d'aquest sector. Can Muntanyola, Can Muntanyola que alguns de vostès 
no hi han estat del tot d'acord i que des del nostre punt de vista, no només des del nostre punt de vista 
sinó també del sectors econòmic empresarials organitzats o individuals, persones individuals ho 
veuen com una gran oportunitat econòmica de la nostre ciutat i de la ciutat de Granollers que ha de 
liderar un territori, Can Muntanyola està dissenyat i pensat justament per això i està concertat també 
amb la Cambra de Comerç i també amb les seves activitats amb les organitzacions empresarials o 
amb els empresaris. El desenvolupament de noves centralitats, abans en parlava el senyor Pep Mur, 
que és la definició de la plaça Baranguer, que és tot l'entorn al voltant de l'estació de Renfe, de 
Granollers Centre, tota la qüestió referida al carrer Girona, que més enllà d'una gran operació 
urbanística, justament perquè els vianants en gaudeixin, no?, per tenir una mobilitat rodada més 
pacífica en aquest entorn, també és una oportunitat pel comerç de la ciutat. El grup de treball que ja 
s'ha constituït en l'Ajuntament de Granollers, entre les diverses àrees perquè aquest és un Pla 
transversal, per tal de reflexionar i per posar damunt la taula, aquelles coses que ja s'estan fent al 
voltant de la ciutat intel�ligent, en vers de fer servir l'argot anglès, jo crec que hem de començar a 
parlar en termes del idioma, de ciutat intel�ligent, catalanitzar, avui que és posat tan en dubte el tema 
doncs els conceptes també, per tant aquest és un Pressupost que, des del nostre punt de vista, 
permet seguir tenint una ciutat amb més igualtat d'oportunitats, també tenir una ciutat emprenedora, 
perquè no ens podem quedar només amb una ciutat que treballi la solidaritat i la justícia social, ho 
estem fent, però és importantissim en aquests moments de crisis, però hem de tenir visions de futur, 
també tenir vies de sortida, ajudar en emprenedors, en els empresaris de la ciutat. I estem convençuts 
que aquest Pressupost malgrat que no hem demanat més esforç fiscal als ciutadans, malgrat patir una 
lleugera davallada respecte a l'any passat, malgrat que les subvencions o les col�laboracions, les 
cooperacions, d'altres administracions de caràcter general, diguis Generalitat, diguis Estat, han 
minvat, segueixen sent uns pressupostos que ajuden a mantenir aquests tres eixos que jo els hi 
comentava i aquestes dues línies per nosaltres fonamentals, que és més igualtat d'oportunitats i també 
una ciutat amb futur, una ciutat emprenedora, estic convençut, el Govern ho està que aquest 
Pressupost hi contribuirà.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Cap dels portaveus ha esgotat els vint minuts, cosa que s'agraeix, i en tot cas és la 
regidora Aroa Ortego qui té ara la paraula per fer la primera rèplica, endavant,

Senyora Aroa Ortego:
Gràcies Alcalde, bé, en primer lloc només fer alguns comentaris al voltant, un és el procés a l’hora 
d’elaborar el Pressupost ho deia a la meva intervenció i crec que ho he explicat en multitud d'ocasions 
en aquest Ple, però no hem fa res insistir. L’equip tècnic que elabora els pressupostos, analitza cada 
una de les partides d'ingrés i de despesa d'aquest Pressupost, s'analitza l'execució de cadascuna 
d'elles dels últims exercicis, per tant, crec que és una tècnica millor de la de començar de zero que 



comentava el senyor Mora, evidentment comencem de zero, però si tenim una informació crec que és 
importantissim que la fem servir. Aquesta anàlisi ens permet fer unes previsions més acurades, i a 
més a més, les converses que tenim en cada Àrea també ens permeten ajustar millor les previsions 
d'ingressos per subvencions. Lamentablement, aquesta informació ens arriba tard, i per tant és cert 
que no ens permet poder fer una proposta de pressupost amb gaire més temps del que la fem, però 
això ja fa temps, ja fa mesos que ho venim comentant i en tot cas, i tampoc és la primera vegada que 
ho dic, crec que si els Grups tenen una postura molt concreta o unes propostes molt clares no és 
necessari tenir una proposta de l'Equip de govern i per tant continuo insistint en que si es tenen 
propostes al llarg de l'any, no només de cara als Pressupostos posteriors, sinó en aquelles partides 
d'inversió que vénen més indeterminades i que amb algun grup les hem comentat, és el moment de 
fer les propostes a l’hora d'executar-lo, no només a l’hora d'elaborar-lo. Celebro d'un altra banda que 
hi hagi unanimitat a l’hora de valorar de manera positiva aquesta partida del milió d'euros del Pla de 
Xoc, però també m'agradaria remarcar, perquè algun Grup ho reclamava, que no és una despesa que 
podem comprometre de cara a futurs exercicis, en aquests moments, val a dir que en la meva 
intervenció també ho he dit, hi ha alguns ingressos que sabem que en teoria tindrem, però que 
probablement no tindrem el 2014, i per tant no podem adquirir compromisos més enllà, evidentment si 
la situació no ha millorat i la Hisenda Municipal s 'ho pot permetre evidentment està més que demostrat 
que aquest  govern considera aquesta despesa una prioritat i per tant podrem avançar en l'elaboració 
de futurs plans de xoc si això fós necessari i ara no puc fer altra cosa que evidentment aquest milió 
d'euros que ja posem en Pressupost doncs emplaçar-los al Consell Econòmic i Social a que facin les 
seves aportacions i a que analitzin el que s'està duent a terme i que per tant pugem fer-lo igual o millor 
fins i tot. El senyor Casasnoves parlava de participació, parlava de com ell interpreta la participació 
però li explicaré també quina és la nostra postura i el que està clar és que ens prenem molt 
seriosament la participació a l’hora de fer inversions, li podria explicar el senyor Camps, però en 
aquest cas tinc jo la paraula, hi ha multitud d'actuacions que poden servir d'exemple però podem 
agafar per exemple l'obra del carrer Girona per analitzar quin és el procés, des del inici d'aquest 
procés que es va iniciar al març del 2011 el senyor Camps i el seu equip s'han reunit amb els veïns i 
les veïnes i s'han reunit també amb les persones que desenvolupen en aquella zona activitat 
econòmica, reunions en les que s'ha treballat el projecte conjuntament i on s'ha atès de manera 
personalitzada i on s'han canalitzat les aportacions i on a més a més s'ha creat una comissió de 
seguiment que anirà seguint tot el procés de l'obra i fins i tot podrà visitar les obres, per tant aquesta 
és una mostra clara de que ens prenem molt seriosament la participació. El senyor Pius Canal 
proposa aquest Pla de Xoc al que ens referíem en detriment de la partida del fons de contingència, 
postura que fins aquí respecto, ara, que ens digui que si reservem un milió i mig d'euros per al fons de 
contingència deu ser perquè esperem pedregades no deixa de ser curiós. En primer lloc perquè ja he 
explicat que entre altres coses ho fem per si efectivament l'Estat no ens permet aplicar Romanents de 
Tresoreria i perquè potser les pedregades ens venen del Govern de Catalunya, el Govern del seu 
partit, del que ja recordo alguns incompliments de conveni amb efectes retroactius que ens han costat 
diners per tant si tornés a passar doncs miri ja tenim un milió d'euros per si de cas. Fer referència 
també a Can Muntanyola, i parlava de la inespecifitat del projecte i de les actuacions, bé simplement 
aclarir-li que el Pla d'actuació de Granollers Mercat ha estat entregat i debatut en el Consell 
d'Administració, on si no m'equivoco vostès i tenen representació. El senyor Canal es refereix també a 
determinades partides com a dispendis diu, o que són diners que naveguen no se sap ben bé a on, 
miri la nomenclatura de les partides no ens les inventem en aquest Ajuntament, en hem parlat més 
d'alguna ocasió en aquest Ple, per tant li demano que igual que vostè o algú del seu Grup m'ha 
demanat que cuidi els termes en els que parlo, li demano que també ho faci perquè no podré permetre 
que les seves paraules, de les seves paraules es desprengui que aquestes partides estan formades 
per una despesa incontrolada i que no se sap ben bé a on va perquè òbviament no és així, celebro per 
altra banda la seva preocupació per tot el que està pendent de cobrament de taxes i d'impostos, tan de 
bo la seva preocupació dels deutes fos igual de gran amb els deutes que té la Generalitat amb aquest 
Ajuntament. De tota manera, per la seva tranquil�litat, li diré que el pendent de cobrament no vol dir 
que estiguem en fase executiva i que tots aquests ingressos no es produeixin efectivament, poden 
estar en període de voluntària o bé poden trobar-se en els fraccionaments que empreses o ciutadans 
ens han demanat que ja fa uns anys que vàrem aplicar en les Ordenances Fiscals i que han tingut una 
bona acceptació i ja ciutadans que n'estan fent us. Viatgem també en els temps i parlem 
d'Ordenances Fiscals i simplement recordar-li que no hi ha increments i que per tant les noves o 
majors previsions d'ingrés en quant a impostos i taxes podran correspondre a increments de padrons 
o bé a les repercussions de l'IVA, de fet temes que ja donàvem per comentat en el propi Ple 
d'Ordenances del mes d'octubre. Per acabar reiterar la idea de que celebrem malgrat poder, algunes 
discrepàncies d'import, el tema del Pla de Xoc, sí que sigui consensuat això voldrà dir que comptarem 
amb la participació a l’hora de perfilar-lo i tan de bo en propers exercicis no l'haguem d'elaborar 



perquè la situació econòmica doncs hagi millorat . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula el senyor Pep Mur, si en vol fer ús, sí? Endavant,

Senyor Mur:
Gràcies, breument, a veure, començar un Pressupost des de zero òbviament no vol dir obviar la 
historia que tenim, si la tenim precisament l’hem d'utilitzar, només faltaria, però a mi em sembla que 
es poden fer plantejaments de pressupostos diferents, aquest Pressupost és absolutament 
complicadissim, potser una forma és simplificar-lo, potser una altra formula, i en hem parlat alguna 
vegada en algun altre Ple de pressupostos seria definir clarament unes fitxes que identifiquin els 
projectes, que identifiquin aquelles despeses corrents, que identifiquin una sèrie d'apartats d'una 
manera clara, jo el que li demano no seguir un guió fitxa cada any, entenc que els números ens han de 
portar a prendre decisions, entenc que saber si tindrem o no uns ingressos i saber com hem pogut 
gastar o no ens han de portar a prendre unes decisions, això està clar, però la manera d'elaborar el 
Pressupost, la manera d'enfocar-lo, crec que podria ser molt més clara, que podria estar orientada a 
altres finalitats que no l'estricta de cada partida, això és el que jo li proposo de cara al 2013, no 2003, i 
també li proposo que abans de saber els números, parlem de projectes, parlem de possibles 
inversions, parlem de coses que necessita la ciutat i després, quan tinguem els números, ja ho 
encaixaríem o no, en funció de si podem o no, jo li demano una participació, ja que en fan molta 
bandera, en els pressupostos per part dels Grups Municipals, però a partir del mes de juny, a partir de 
que tinguem un temps per reflexionar, per parlar dels temes, per discutir-los si cal, i després insisteixo 
i en funció dels ingressos previstos i en funció de les despeses previstes veurem que ens pot encaixar 
i que no ens pot encaixar, és aquest el meu plantejament, no és dir ignorem el que hem fet fins ara, i 
som-hi a veure que passa. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Mur. El senyor Casasnoves té la paraula, endavant,

Senyor Casasnoves:
Sí, gràcies Alcalde, senyora Aroa les inversions en projectes amb reunions amb veïns i veïnes em 
sembla perfecte, sabem que el senyor Camps té costum de fer-ho i el felicitem, però està clar que és 
vostè qui no entén el que volem dir amb participació, no es tracta de fer reunions i que portin els veïns 
i veïnes sobre un projecte ja determinat per l'Equip de Govern, el que es tracta és de donar partides i 
que siguin els propis veïns i veïnes, en un procés participatiu, els que siguin, els que decideixin que 
cal fer al seu entorn, al seu barri, al seu carrer, no sobre un projecte ja predeterminat per l'Equip de 
Govern. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Gutiérrez endavant,

Senyor Gutiérrez:
Sí gràcies, miri, jo molt breument perquè jo amb el senyor Terrades doncs jo no voldria parlar, sempre 
li agrada parlar, d'allò de parla de Granollers se’n va cap a Madrid, cap a no sé on, però bé, és igual, 
vostès parlen d'aquest Govern, però jo els hi demanaria que ja que miren tan enrere, perquè no 
recorden el que va fer el seu, l'estirada d'orelles s'hauria de donar al seu partit per haver deixat un 
dèficit tan elevat, crec recordar i això no ho vull donar perquè no estic gaire segur, però crec que va 
ser l'any 2011 de 91.000 milions d'euros de dèficit, en un any, o sigui el que representa algú més del 
10% del PIB. Per tant, estem arranjant tot allò que el seu partit a desestabilitzat . Gràcies.



Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Canal? té la paraula endavant,

Senyor Canal:
Sí, gràcies, jo tenia previst no intervenir però el que ha dit la senyora Ortego sí que m'agradaria dir-li 
alguna cosa i em sap greu que s'ho prengui com una cosa personal, em respon d'una manera com si 
sembles que jo estic fent un atac personal a la senyora Ortego, lluny,  molt lluny de la meva intenció, 
en tot cas això ho fa millor el senyor Terrades, que encaixa més bé, eh? però la senyora Ortego. Dues 
o tres coses de les que ha dit, com s'ha fet el projecte del carrer Girona, em sembla molt bé que s'hagi 
parlat amb els veïns i que s'hagin reunit 25 vegades, jo el que trobo a faltar, a part de la participació 
ciutadana, perquè el carrer Girona, a part de ser un carrer per als veïns del carrer Girona, és un carrer 
de la ciutat, i la ciutat, els veïns del no-carrer Girona, també hi tindran que tenir “algo” a dir, i aquest 
veïns que no és poden expressar, precisament els representem la resta dels que estem aquí, en els 
seus vots, i en aquest sentit, jo crec que se’ns ha deixat de cantó, perquè no hem tingut ocasió en el 
moment que es feia el projecte, no un cop esta fet, després a mi ja no em serveix de res, en el moment 
que es feia el projecte que es parles amb els diversos Grups Municipals a veure quina posició en 
tenien. Un altre tema, no sé, quan jo he dit pedregades em referia a la indefinició d'aquestes 
pedregades, vostè a mi no m'ha explicat que podrà passar, jo a les meves economies domèstiques 
que evidentment un milió i mig d'euros no el tinc guardat, però sí guardo una quantitat serà perquè em 
veig a venir “algo”, i per això me'l guardo. Jo li demanava només això, si és que veien a venir alguna 
pedregada concreta, la seva resposta que ha estat aquesta de la Generalitat, que ja l’està dient set o 
vuit vegades tampoc fa falta, que ens la repeteixi tant, em referia només a aquesta indefinició i no 
tenia, recordi que això ho he dit com a coses bones del seu Pressupost, no?. Del tema de Can 
Muntanyola ens referíem a que en aquests pressupostos municipals no estan expressades les 
partides que es dedicaran a Can Muntanyola, que és una obra que entrarà en funcionament aquest 
any, simplement volíem dir que s'havia indefinit excessivament aquest tema. Pel que fa a les 
nomenclatures de les partides, ja sé que no se les inventa vostè, el que passa és que aquestes 
partides que jo li dic existeixen i el més curiós, que fan vostès, és que quan parlen doncs del Pavelló 
Olímpic, a mi sempre em fa gracia que diu, gas 3.000, llum 2.500, aigua 1.500, altres 
subministraments 20.000, i això és el que a mi m'ha cridat sempre l'atenció dels altres 
subministraments i les altres despeses, que solen ser sempre les més cares respecte a les que 
sembla que s'haurien de definir. Escolti, li hem dit que ens abstindríem, jo no sé si vol que ens 
aixequem i aplaudim, però potser ho trobaria excessiu, de moment ens abstenim, esperarem al final 
d'aquest debat.

Alcalde president: 
Perdó, té la paraula el senyor Terrades, endavant.             

Senyor Terrades:
Sí, miri, en dèficit públic, finals del 2010, aproximadament al voltant d'un 69%, el més baix dels països 
de la Unió Europea, el més baix, sí però el  2011, perdoni que li digui, seguíem estan mig punt sobre 
aquest 69, seguia sent el més baix de la Unió Europea, què ha aportat el govern anterior a la ciutat de 
Granollers? Home, doncs algunes injeccions econòmiques prou importants en els primers moments 
de la crisis econòmica, que varen donar feina a molts treballadors i treballadores, i a moltes empreses 
i que van ajudar a fer algunes obres importants, per la ciutat que trepitgem cada dia els granollerins i 
granollerines, i també algunes obres importants per millorar l'activitat econòmica a la nostra ciutat, o 
és que no se'n recorda del nou pont sobre el riu congost que connecta dos polígons industrials i que 
ajuda a la mobilitat de les persones que van a treballar en aquests polígons, o les pròpies dotacions a 
les teleassistencies, que cada cop hi ha més avis i iaies de la ciutat que en gaudeixen i que vostès ho 
eliminen, si l'Ajuntament de Granollers no tingues salut financera els hi hauríem de fer pagar, i això ho 
ha eliminat el seu Govern, i això és així, jo no sé si tinc més, el senyor Pep Mur, si és que, desprès 
me'n oblido i com que només tinc cinc minuts va ràpid no?, això de fer pressupostos partint de zero, 



em sona també d'altres debats, d'altres moments, d'altres governs, que vostès i nosaltres compartíem, 
és que dona la casualitat de que les despeses de l'Ajuntament, o el Pressupost de despeses de 
l'Ajuntament el 89,4% es destina a despesa ordinària, que pràcticament un 40% ja està compromès en 
despeses de personal, que un 30% està compromès en poder encendre les llums del carrer i recollir 
les escombraries, netejar les places i els carrers, que d'inversions reals, i el nostre és un Ajuntament 
que vostè sap que inverteix molt, estem parlant en funció dels anys entre un 7,7 que és el de l'any que 
ve o un 8%, però les estructures són aquestes, nosaltres podem acabar de discutir si les prioritats les 
posem en un costat o en un altre, però l'estructura del pressupost està com molt feta. Per acabar, jo no 
sé si jo encaixo més que la Regidora d'Hisenda, a vegades s'enfaden amb mi, a vegades amb la 
Regidora d'Hisenda, això depèn del dia i del Ple, no?, però miri, al carrer Girona que sembla ser que 
ha estat l'estrella de molts Plens, de molts debats electorals, i pre-electorals, i que veig que ho seguirà 
sent en el futur malgrat vostès insisteixen que aquests és un tema que hi estan d'acord, i aquest és un 
tema que ho hem explicat abastament, que el vàrem explicar a la Comissió Informativa de l'Àrea 
Territorial l'anterior legislatura, l'anterior mandat, que no l'hem explicat als veïns i a les veïnes fins que 
els Grups Municipals el van conèixer en un primer, en una primera aproximació senyor Pius Canal 
d'aquest Pressupost, que fins i tot el Regidor d'Obres, cosa, cosa no que mostra, que mostra, vostè 
pot dir el que vulgui senyor Pius Canal, no no, aquí estava posant un paper, però miri, sap què? és 
que el Regidor Albert Camps va venir a la seu de Convergència i Unió, eh?, a explicar-los el projecte, 
la primera vegada no hi eren vostès, eh?, perquè va haver-hi un mal entès segons sembla, però el 
senyor Albert Camps els hi ha explicat a vostès, a vostès, particularment a vostès aquest projecte. Jo 
ja sé que hi ha alguns membres de Convergència Democràtica, no sé si d'Unió que no estan d'acord 
amb aquest projecte, i que hi han posat pals a les rodes des del primer moment, que hi han posat pals 
a les rodes des del primer moment, ara em dona la sensació de que els veïns i les veïnes del carrer 
Girona, que els comerciants del carrer Girona no els segueixen en aquest tema, que més aviat, eh?, 
estan d'acord amb la posició que defensa el Govern de la Ciutat, que a més a més, perquè no hi 
haguessin equívocs, en aquesta infraestructura, en aquesta millora del carrer, aquest Grup que es va 
presentar a les darreres eleccions municipals , no Grup sinó al partit al que representem, ho vam posar 
en lletres grans, que aquesta era una de les propostes, n'hi havia d'altres, com la reforma, la segona 
millora de la Font Verda que en propers exercicis veurà el seu reflex pressupostari per millorar també 
aquell entorn, un cop s'hagi acabat l'obra de l'Hospital

Alcalde president:
Hauria d'anar acabant.

Senyor Terrades:
Perquè tots els ciutadans i les ciutadanes de Granollers sapiguessin quines eren les prioritats, les 
vàrem portar, escolti els ciutadans, allò, van donar confiança a aquest Govern perquè una de les obres 
a tirar endavant en aquest mandat fós justament el carrer Girona, encara que a vostès no els hi agradi.

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula la senyora Ortego per cloure el debat, senyora Ortego, si en vol fer ús,

Senyora Ortego:
Gràcies Alcalde, bé no cal que s'aixequi i m'aplaudeixi, senyor Canal, decideixen vostès que és el que 
han de votar, només faltaria que jo els hi hagués de dir, facin el seu exercici de reflexió, i per tant 
emetin el vot que considerin oportú, i evidentment, i espero no haver de tornar-ho de comentar en tot 
el que queda de legislatura, no em prenc cap dels seus comentaris de manera personal. Aquest 
pressupost 2013 és des del punt de vista de l'Equip de Govern el Pressupost que considerem que la 
ciutat necessita i que el moment necessita, la situació a nivell d'ingressos és la que és i la situació 
econòmica és la que és, i en aquest Pressupost decidim fer una aposta clara per la despesa social en 
sentit ampli, per l'assumpció de moltes despeses que no ens pertoquen per competència però que 
assumint per responsabilitat, per d'inversió en forma de gran manteniment, en capacitat de finançar-ne 
una part en estalvis, i per la reducció de l'endeutament a finals del proper exercici, i tot sense haver 



incrementat la pressió fiscal, no sabem que ens depara el futur a nivell econòmic, tots hem reconegut, 
tots els Grups han reconegut la quantitat d'incerteses que tenim a nivell econòmic, per tant no podem 
adquirir majors compromisos per a propers exercicis malgrat sens dubte el nostre desig és de que 
l'elaboració del proper Pressupost del 2014 ens trobem amb indicadors que ens parlin d'una millora o 
una recuperació econòmica i també, perquè no, d'un millor finançament dels ens locals, gràcies.                                            

Alcalde president:
Moltes gràcies, ja saben que m'agrada també comentar les intervencions, perquè crec que hi ha 
algunes coses que haig de dir, necessàriament, en el debat d'avui, que agraeixo òbviament el to i les 
aportacions que han sigut totes interessants, i a tenir en compte, no?, però voldria referir-me a algunes 
qüestions que han sortit i potser un pel desordenades i després acabaré amb unes conclusions .
Però en primer lloc, pressió fiscal, i aquí sí que m'haig de referir a l'amic Fermí, quan la gent em 
parava pel carrer, em para pel carrer, per parlar-me d'impostos, aquest any, bàsicament, m'ha dit allò 
de: Alcalde, perquè ens has apujat tan l'IBI?, això és el que m'ha preguntat la gent pel carrer perquè 
recordaran que nosaltres vàrem decidir apuja'l dos i escaig, però algú, que no vam ser nosaltres, va 
decidir apuja'l un 10%, clar, l'augment de la pressió fiscal de l'any passat dels nostres ciutadans i 
ciutadanes és aquest 10%, per tant està bé que fem discursos però hem de recordar les 
conseqüències també de les accions de govern que tots plegats posem sobre la taula i algú va decidir 
que a Granollers havíem d'augmentar el nostre Impost de Bens Immobles un 10%, va ser el senyor 
Rajoy, sense cap marge de maniobra per ningú, sense cap marge de maniobra per ningú, com 
exemple també a decidit una qüestió que és el que ha provocat l'incident que hem viscut a principi del 
Ple, el senyor Rajoy ha decidit que els funcionaris municipals han de treballar més hores i tenen 
menys dies d'assumptes propis, ara, ara això ho decideix el senyor Rajoy i ho hem de gestionar els 
alcaldes, i les alcaldesses i els regidors i les regidores, i així un país no avança, un país no avança en 
decisions preses de dalt a baix, no avança, i per tant o bé canviem les formes de governança d'aquest 
país i busquem grans acords o no ens hem sortirem.
No ens hem sortirem, perquè i ja entro en el roc a la faixa del senyor Canal, evidentment, fons de 
contingència un milió i mig, clar que sí, és que ens sorprenen alguns cada quinze dies amb decisions 
en les que simplement els ajuntaments veiem com arriben aquestes decisions, per exemple la 
Generalitat, en el Pressupost d'enguany deixa d'aportar 1,8 milions d'euros en despesa corrent 
respecte a l'any anterior, 1,8 milions d'euros, atenció, per tant està bé que fem un calaix de 1'5 milions 
d'euros perquè efectivament el 2013, anava a dir 2003, passaran coses, passaran coses. Si, home, 
som companys generacionals, i alguna cosa tenim en comú. Deia que el 2013, passaran coses 
efectivament el Govern de la Generalitat ja ens ha anunciat que el Pressupost de l'any que ve tindrà 
una retallada equivalent a 4.000 milions d'euros, que és la suma del que s'ha retallat els dos darrers 
anys, passaran coses, i tant que passaran coses, i per tant val més que tinguem un roc a la faixa, per 
això en fons de contingència no de un milió sinó de un milió i mig d'euros, si no l'hem de fer servir, i 
podem fer més Pla de Xoc, el farem, segur, però efectivament passaran coses, passaran coses 
perquè aquest esperit, aquesta vocació de grans acords no és la que prima dissortadament en el país i 
aquí segurament i apunto a tothom, tothom. 
Des del punt de vista dels greuges, home, potser una de les coses  més doloroses que he vist en els 
pressupostos generals de l'Estat d'aquest any és veure com una partida modesta, petita, de 300 
milions d'euros de l'Inserso desapareixia, 300 milions d'euros en els pressupostos generals de l'Estat 
és una gota d'aigua en el mar, 300 milions d'euros que desapareixen del pressupost de  l'Inserso, que 
el deixa a zero, teleassistencies, la veritat és que ho trobo una decisió flagel�lant, que a qualsevol 
militant del PP li hauria de portar a fer una carta en el Ministre que hagi pres aquesta decisió 
demanant-li que no ho faci, perquè són els nostres avis, és la connexió amb la vida de molta gent, i 
mantindrem les que tenim a Granollers, i posarem els recursos nosaltres però algú li ha restat 300 
milions d'euros, i això no pot ser, i això no pot ser. 
Cap dels meus companys ha entrat en un centre que diverses intervencions ha posat sobre la taula, 
que és la residencia de gent gran, en tot cas jo els hi explico com està, però els hi reitero perquè els 
meus companys se n'han descuidat, com a Govern tinc l'obligació de fer-ho davant la ciutadania, 
projecte fet, amb subvenció de la Diputació de Barcelona, conveni signat amb la Consellera Capdevila 
amb un compromís d'aportació fins un 50% d'euros del seu cost, visita feta per la Regidora de Serveis 
Socials a la Directora General de l'actual Govern, resposta: no hi ha diners, resposta: no hi ha diners. 
Evidentment nosaltres amb el projecte a la mà què estem fent? treballant perquè sempre buscar 
estratègies alternatives, a vegades amb èxit i a vegades sense èxit, estem treballant aquestes 
estratègies alternatives, però atès la preocupació que des de Convergència i Unió s'ha manifestat, 



home, jo els hi dic, escolti fem-ho junts, fem-ho junts, i ara que Esquerra Republicana també estarà 
recolzant el Govern, podem ressuscitar el paper de la senyora Capdevila, aquest fins el 50% fem-ho 
junts, nosaltres no renunciem a aquest projecte, l'hem impulsat, sabem la transcendència que té, i 
sabem lo important que és, i l'hem dimensionat un pel més fins i tot, i sabem que pot ser una operació 
a més a més feta amb l'Hospital, i potser amb altres agents, i estem fent-ho, estem treballant en això, i 
quan tinguem els itineraris dibuixats ens assentarem, i els hi direm, escolti, vostès que veuen com 
nosaltres aquest tema, anem a buscar aquest 50%, fa falta, eh?, fa falta, i a vegades, i dic a vegades, 
fa falta també a l’hora de prendre decisions sobre què recolza i què recolza i què no recolza, un pel 
menys de sectarisme i un pel més de visions territorials clares i compartides. Per tant, escolti, és una 
proposta de treballar junts aquest tema. 
Forma de fer el Pressupost, temps, etcètera, etcètera, recorden vostès que el Parlament de l'Estat a 
aprovat una Llei que és diu Llei d'Estabilitat Pressupostaria, amb els vots del Partit Popular i de 
Convergència i Unió, que fixa el límit, el creixement del Pressupost Municipal, bé està el marge de 
maniobra que teníem per fer aquest Pressupost era d'una modèstia irrisòria, aquesta vegada perquè 
algú també ha decidit fins a on podem créixer, només un 1% de determinades partides i prou, i es 
dona la paradoxa que un Ajuntament que podria fer més feina, que podria fer més acció social, que 
podria gastar més recursos, doncs no ho pot fer perquè algú ha decidit que malgrat tinguem 
l'economia sanejada, nosaltres no podem fer una acció pública en vers els més desfavorits, i des del 
punt de vista de l'autonomia municipal em sap greu que el Parlament, que l'Estat, amb el recolzament 
de Convergència i del Partit Popular limités l'acció del municipi, l'acció dels ajuntaments com a 
elements de compensació a allò que altres no fan, per exemple, el Plans d'Ocupació que ni el govern 
de l'Estat ni el Govern de la Generalitat a fet enguany i que nosaltres hem hagut de fer per compte 
municipal, i em sap greu que ens limitin això quan podem fer-ho, em sap greu, i jo crec que tota la 
gent que estem treballant des de la proximitat ho em de dir a casa nostra, jo ho dic a casa meva, i jo 
ho dic a la meva organització, a vegades sense èxit, per suposat, però ho hem de dir tots, ho hem de 
dir tots, ens hem d'empenyar de fer del món local un element, un agent de transformació efectivament 
i de visualització dels problemes i de les solucions , segur, per tant, home, amb el marge econòmic que 
ha deixat la Llei d'Estabilitat Pressupostaria, poca participació és pot fer, a no ser que la pintem 
diguem-li de ficció, ara sí que es poden treballar en el projectes perquè arribin ben aixecats i ben 
treballats, i es poden fer i aquest projectes s'han de treballar des de la participació com fem des de 
l'Ajuntament de Granollers.
I temps, miri, sabent vostès que sóc el portaveu del PSC a la Diputació de Barcelona, per tant, jo el hi 
puc dir el temps en que, un Pressupost que té algun zero més arriba a les mans dels responsables 
dels Grups Polítics de la Diputació de Barcelona i amb la informació que arriba, i bé, tot i així hi ha un 
esforç i ben probablement demà passat votarem aquell Pressupost a favor, menys dies i amb molts 
més recursos a analitzar. Pressupostos que estan tècnicament ben fets, Granollers Mercat o Can 
Muntanyola no està descrita, miri, jo només els hi demanaria que repassessin els expedients i que 
busquessin el Pressupost de Granollers Mercat, ara és quan no el trobaré, però està aquí eh!, el 
Pressupost de Granollers Mercat hi ha perfectament, tot això són documents que vostè reclamava i 
estan aquí, l'Informe Econòmic Financer, les Bases d'Execució, tot això està aquí, i també hi ha el 
Pressupost de Granollers Mercat, també, també hi és, sí sí, hi era fa un moment, bé, en tot cas hi és el 
Pressupost de Granollers Mercat que va ser aprovat per Consell d 'Administració de Granollers Mercat, 
i que conté el Pla d'Actuació de Can Muntanyola, i vostès hi tenien un representant, vostès hi tenien 
un representant, jo demanaria, si no els hi sap greu, eh?, que aquesta informació que reben els seus 
representants els hi arribés perquè allà hi havia una explicació clara i nítida de la feina de Can 
Muntanyola, està aquí, i vostès la podran consultar quan vulguin, i a més a més, insisteixo, si parlen 
vostès amb el seu representant, és que el Pressupost és un Pressupost consolidat, senyor Canal, en 
tots els pressupostos, Granollers Mercat, Granollers Promocions, tots, tots estan aquí, el Museu, tots 
estan aquí, tot això és el Pressupost, tot, vostè aquí troba en el Pressupost General, el Pressupost que 
vostè ha mirat, lo que troba és un document que li diu l'aportació de l'Ajuntament de Granollers a 
Granollers Mercat és tant, però el Pressupost de Granollers Mercat està desglosadissim en el Pla 
d'Acció que està aquí, eh?, escolti, sóc metodològicament impecable, estava aquí, perdoni, hi era, 
estava sota la carpeta, em sap greu, per tant metodològicament impecable, i no per obra i gràcia de la 
Regidora, regidores, senyor Canal, per obra i gràcia d'un equip tècnic que és solvent i que és un bon 
equip tècnic i que ho fa bé, i per tant hem de tenir en compte que aquesta és la situació, un Pressupost 
que treballa bé el temes de mobilitat, també algú ho ha comentat, home un esforç importantissim en 
mobilitat que s'està fent al voltant de l'Hospital, 1 milió d'euros, un Pressupost importantissim al carrer 
Girona, 2,4 milions d'euros, i el projecte que comencen a treballar de l'arranjament del Passeig de la 
Muntanya, per tant mobilitat com un element central per suposat, en definitiva, tenim un Pressupost 
que té més Pla de Xoc, que atén les urgències socials, i per tant un milió d'euros de Pla de Xoc, si 
podem augmenta'l, l'augmentarem, que té més despeses social, més aposta per la cohesió i la 



solidaritat, que té més previsió de futur, 1,5 milions d'euros, de fons de contingència, que té una 
aposta essencial pel manteniment essencial, un Pressupost que aposta per una gestió acurada en 
esforç d'estalvi, en contenció de despesa, un Pressupost que segueix apostant per la inversió i com 
s'ha dit, que finança una part d'aquesta inversió amb recursos propis, amb estalvi propi,sense anar a 
demanar crèdit, un Pressupost que a més a més, redueix l'endeutament, es dir, a finals d'any deurem 
menys diners als bancs que els que devem ara, un Pressupost que a més a més assoleix tota aquesta 
situació, tots aquests reptes, sense augmentar la pressió fiscal, i per tant, una ciutat que  malgrat la 
situació, i un Equip de Govern, que malgrat la situació, no vol renunciar a construir futur, no vol 
renunciar al seu futur. I aquest és el Pressupost que els hi presentem a aprovació.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor :  13        PSC: 13
Vots en contra :  Cap
Abstencions :  11 CIU: 5 PP: 4 ICV-EUiA-E: 1 AG:    1

Alcalde president,
Seguim amb la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, passem al punt número 5, és un 
dictamen a partir del qual s'aproven la modificació dels Estatuts de Granollers Mercat, senyora 
Secretària,

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GRANOLLERS    
MERCAT PEL CANVI DE DOMICILI SOCIALMERCAT PEL CANVI DE DOMICILI SOCIALMERCAT PEL CANVI DE DOMICILI SOCIALMERCAT PEL CANVI DE DOMICILI SOCIAL

1. El 21 de desembre de 2004, el Ple de l'Ajuntament de Granollers aprovà la creació 
de l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat, així com els seus Estatuts, els quals es 
publicaren al Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOP) núm. 39, el dia 15 de 
febrer de 2005.

2. L’article 1 dels estatuts de Granollers Mercat estableix que el domicili social de 
Granollers Mercat serà al carrer de les Tres Torres, 18-20 de Granollers, on 
desenvoluparà la seva activitat.

3. El 29 de maig de 2012 el Ple acordà adscriure el Centre de serveis a les empreses de 
Can Muntanyola a l'EPE Granollers Mercat. 

4. L'edifici de Can Muntanyola està ubicat al camí del Mig, 22 de Granollers (Polígon 
Palou Nord).

5. El dia 2 de juliol de 2012 la majoria del personal i de les activitats que desenvolupa 
Granollers Mercat es traslladen a Can Muntanyola, restant a l'edifici del carrer de les Tres 
Torres únicament el personal i bens adscrits al servei local d'ocupació.

6. El 21 de novembre de 2012 el Consell d’Administració de Granollers Mercat acorda 
proposar i elevar al Ple que el nou domicili social de Granollers Mercat sigui al camí del 
Mig, 22, Polígon Palou Nord, 08401 Granollers.

7. El canvi de domicili social comporta la modificació dels Estatuts de Granollers Mercat, 



la competència de la qual correspon al Ple de l'Ajuntament. 

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

Primer.- Modificar l'article 1 dels estatuts de l'entitat pública empresarial de promoció 
econòmica, comerç i turisme de Granollers "Granollers Mercat", en el sentit d'establir que 
el seu domicili social a Granollers és al camí del Mig, núm. 22 , Polígon Palou Nord, 
08401 Granollers, en virtut de l'acord de canvi de domicili del Consell d'Administració 
de Granollers Mercat celebrat el 21 de novembre de 2012.

Segon.- Publicar al BOPB l'anunci de la modificació següent de l'article 1 del Estatuts, on 
diu: “Granollers Mercat tindrà el seu domicili social al carrer Tres Torres, 18-20 de 
Granollers”, ha de dir: “Granollers Mercat tindrà el seu domicili social al camí del Mig, 
núm. 22 , Polígon Palou Nord, 08401 Granollers”. 

Tercer.- Establir un termini d'exposició pública de trenta dies a comptar a partir de 
l'endemà de la data de publicació de l'anunci al BOPB. Si transcorregut aquest termini no 
es presenten al�legacions, el canvi de domicili social es considerarà definitivament 
aprovat.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació, si no ho he 
entès malament...

Alcalde president:
A ver, Pedro, ¿votas a favor o  no? ah, es que...

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor :  20 PSC: 13 CIU: 5 ICV-EUiA-E: 1 AG:         1
Vots en contra :  Cap
Abstencions :  4 PP: 4

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, punt número 6 dictamen relatiu a 
donar compte de l'autorització de la Comissió de preus de Catalunya al increment de les tarifes del 
servei d'aigua. Endavant,



 
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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE L''''AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUSAUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUSAUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUSAUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUS    
DE CATALUNYA A LDE CATALUNYA A LDE CATALUNYA A LDE CATALUNYA A L''''INCREMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DEINCREMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DEINCREMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DEINCREMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE    
LLLL''''AIGUA POTABLE I RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DAIGUA POTABLE I RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DAIGUA POTABLE I RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DAIGUA POTABLE I RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA RELATIVA A INTERPOSARALCALDIA RELATIVA A INTERPOSARALCALDIA RELATIVA A INTERPOSARALCALDIA RELATIVA A INTERPOSAR    
RECURS DRECURS DRECURS DRECURS D''''ALÇADA CONTRA AQUESTA DECISIÓALÇADA CONTRA AQUESTA DECISIÓALÇADA CONTRA AQUESTA DECISIÓALÇADA CONTRA AQUESTA DECISIÓ

En data 15 de novembre de 2012, amb registre d'entrada núm. 21403, la Comissió de Preus de 
Catalunya ha notificat aquest Ajuntament la resolució emesa en data 5 de novembre de 2012, per la 
qual autoritza  a l'empresa SOREA, SA, l'increment de les tarifes de subministrament d'aigua potable 
al municipi de Granollers, a partir del dia 1 de novembre de 2012, en un 26,61%, respecte del cost per 
m

3
 facturat de l'última modificació de tarifes tramitada per la Comissió de Preus que data de juliol de 

2009, on es detalla les tarifes de subministrament d'aigua, que s'annexa a l'expedient.

Que per Resolució d'Alcaldia de data 7 de desembre de 2012, es va aprovar Interposar recurs 
d'alçada davant el Conseller d'Empresa i Ocupació contra la decisió de la Comissió de Preus de 
Catalunya, proposat per SOREA,SA, relatiu a autoritzar l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament d'aigua potable a partir de la partir de la partir de la partir de l ''''1111    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2012201220122012....

I en el seu punt tercer estableix ratificar aquesta resolució en la propera sessió del Ple de la 
corporació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Restar assabentats de l'autorització a SOREA de la Comissió de Preus de Catalunya per 
tal que incrementi les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable en un 26,61%, amb motiu 
de l'increment del preu de l'aigua en alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'ú de 
novembre de 2012.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Ratificar la resolució d'alcaldia de data 7 de desembre de 2012 relativa a interposar recurs 
d'alçada davant el Conseller d'Empresa i Ocupació contra la decisió de la Comissió de Preus de 
Catalunya, proposat per SOREA,SA, d'autoritzar l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament d'aigua potable, a partir de la partir de la partir de la partir de l ''''1111    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2012201220122012, i que es transcriu literalment:

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

Relatiu a interposar recurs d'alçada davant el Conseller d'Empresa i Ocupació contra la decisió de la 
Comissió de Preus de Catalunya relatiu a l'increm ent de les tarifes del servei de subministrament de 
l'aigua,

FetsFetsFetsFets    ::::

En data 15 de novembre de 2012, amb registre d'entrada núm. 21403, la Comissió de Preus de 
Catalunya ha notificat aquest Ajuntament la resolució emesa en data 5 de novembre de 2012, per la 
qual s'autoritza l'increment de les tarifes de subministrament d'aigua potable al municipi de Granollers 
a partir de l''''ú de novembre deú de novembre deú de novembre deú de novembre de    2012201220122012 en un 26,61%, respecte del cost per m

3
 facturat de l'última 

modificació de tarifes tramitada per la Comissió de Preus que data de juliol de  2009.

Que en data 12 de novembre de 2012, aquest Ajuntament ha rebut notificació d'Aigües Ter-Llobregat 
quant a la previsió d'un nou increment a partir de l'1 de gener de 2013, quantificat en un 13,48 % però 
afectat d'un nou coeficient anomenat “d'aplanament” que redueix aquest increment nominal a un 
d'efectiu del 4,25 %.



Atès que justament aquesta qüestió va ser un dels raonaments expressats per aquest Ajuntament en 
l'escrit d'al�legacions remés a Aigües Ter-Llobregat el passat mes d'agost en ser coneixedors de la 
previsió de l'increment del preu de venda de l'aigua en un 70%, i que va ser desestimat per la mateixa 
ATLL en la seva resposta.

Que l'empresa SOREA, SA, segons consta en contracte subscrit amb aquest Ajuntament, rep una 
retribució del 6% vinculada al preu de compra de l'aigua en alta i que, per tant, en augmentar aquest 
creix el seu marge de benefici.

Que des del passat mes d'agost les tarifes d'aigua de Granollers van ser incrementades en un 5,41%, 
que amb aquest increment de l'1 de novembre s'afegiria un 24,74 % i que el proposat a partir del 
proper gener és del 13,48%, tindríem una previsió d'increment acumulat del 49,21%. Val a dir com a 
valor comparatiu que l'IPC acumulat entre el juliol de 2009 i l'octubre de 2012 a Catalunya ha estat de 
l'11%, és a dir una quarta part del que resulta en l'aplicació de les tarifes de l 'aigua.

Per tot l'anteriorment exposat i vist el nou paràmetre de “coeficient d'aplanament” que s'ha introduït en 
aquest escenari de tarifes, derivat de la modificació en la forma de gestió del servei d'abastament 
d'aigua potable en alta, i essent l'increment resultant molt superior al corresponent a l'IPC pel mateix 
període, i en consideració al caràcter de servei essencial del subministrament d'aigua potable, per tal 
de minimitzar l'impacte sobre les economies domèstiques dels abonats,el Director dels Serveis de 
Manteniment i Ciutat proposa interposar recurs d'alçada davant del Conseller d'Empresa i Ocupació 
contra la resolució de la Comissió de Preus de  Catalunya de data 5 de novembre de 2012.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ....

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

IIIIIIII....    L'article 107 de la Llei  30/1992 estableix que contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests 
últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de 
continuar el procediment, i produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, 
els interessats poden interposar els recursos d’alçada i potestatiu de reposició, que es poden 
fonamentar en qualsevol dels motius de nul�litat o anul�labilitat que preveuen els articles 62 i 63 
d'aquesta Llei.
L’oposició als altres actes de tràmit, la poden al�legar els interessats per a la seva consideració en la 
resolució que posi fi al procediment.

L'article 114 de la mateixa Llei estableix que les resolucions i els actes a què es refereix l 'article 107.1, 
quan no posin fi a la via administrativa, poden ser recorreguts en alçada davant l'òrgan superior 
jeràrquic del que els hagi dictat.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Interposar recurs d'alçada davant el Conseller d'Empresa i Ocupació contra la decisió de la 
Comissió de Preus de Catalunya, proposat per SOREA,SA, relatiu a autoritzar l'increment de les 
tarifes del servei de subministrament d'aigua potable a partir de la partir de la partir de la partir de l''''1111    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2012201220122012, d'acord 
amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats, en els termes següents:

“Que l'autorització a SOREA, SA, de la Comissió de Preus de Catalunya no sigui immediata i 
incondicionada, si no que prevegui una aplicació progressiva, amb l'aplicació d'un coeficient 
d'aplanament similar al proposat per  Aigües Ter-Llobregat per a l'increment del preu de l'aigua 
per a l'any 2013.”

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya.



QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió plenària ."

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula el Regidor de Serveis, senyor Juanma Segovia, per fer l'explicació 
d'aquest punt. Endavant,

Senyor Segovia:
Como recordarán ustedes, el pasado 31 de julio se aprobó en esta sesión plenaria una subida de 
tarifas por parte de SOREA de un 5.41%. Todo ello, fruto de una larga negociación con la empresa ya 
que no se habían aplicado aumentos desde el año 2009, y teniendo en cuenta que sólo el aumento del 
IPC en esos tres años había sido del 8'4%.
Por este y otros motivos fueron por los que defendí que era un buen acuerdo. Dentro de la 
incomodidad que supone siempre aprobar unos aumentos de tarifas y en los momentos de crisis 
económica que vivimos aún lo hace más duro. Durante mi intervención, entre otras cosas dije que “el 
agua es un bien escaso que debe ser gestionado de forma eficiente y por el cual debemos aplicar 
medidas que fomenten el ahorro. Pero sobretodo, tampoco debemos olvidar que es un servicio básico 
y que tiene que ser accesible y estar al alcance de todas las personas” .
Pues bien, toda esa manifestación de intenciones salta por los aires con la decisión del Govern de la 
Generalitat al traspasar la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta a 
una empresa privada durante 50 años.
Esa más que discutible decisión política tiene una inmediata consecuencia. Que es una petición por la 
empresa pública que actualmente gestiona dicho servicio como es Aigües Ter Llobregat (ATLL) que el 
día 7 de agosto, es decir justo una semana después del pleno referido, presenta una propuesta de 
aumento de la tarifa de un 70% que entraría en vigor a partir del 1 de noviembre.
En ese expediente presentado en fechas perfectamente legales pero éticamente discutibles, queda 
manifiestamente clara la voluntad de intentar pasar un tema tan importante y que afecta a todos los 
ciudadanos, con cuantas menos críticas mejor, al tener sólo quince días para presentar algún recurso.
Así pues el día 23 de agosto, el Alcalde dicta la resolución número 1065/2012 en la que presentamos 
unas alegaciones basadas en que:
Consideramos desproporcionado e injustificado el aumento propuesto del 70% que supondrá una 
repercusión sobre la tarifa en el caso de nuestra ciudad de 26'61% respecto a las aprobadas en julio 
de 2009 pero que ese impacto realmente es del 24'74% al haberse aprobado las nuevas tarifas el 31 
de julio.
En dicho expediente, se justifica este brutal aumento en una sola frase. Que es: basándose en lo que 
establece la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera .  
Efectivamente, la norma es tajante en relación a la elaboración, aprobación y ejecución de los 
presupuestos. Pero evidentemente todo presupuesto y el de ATLL no es una excepción pueden estar 
equilibrados y al mismo tiempo incluir un plan de financiación que permita la aplicación progresiva y 
diferida en el tiempo del incremento de tarifa como suele ser habitual. Pues en ningún momento se 
contempla esta posibilidad en la propuesta presentada.
Y para acabar, considerábamos que en un tema tan importante y sensible como es el precio del agua, 
no era lo más correcto hacer llegar este expediente en pleno mes de agosto y dar sólo quince días de 
margen para presentar alegaciones. Entendíamos que el período de información pública debía ser 
mayor para que ciudadanos e instituciones hiciesen llegar sus propuestas .
Como era de esperar esta alegación fue desestimada el 21 de septiembre y comunicada el 3 de 
octubre. Así, el 26 de octubre la Comissió de Preus de Catalunya autoriza la empresa SOREA S.A. a 
incrementar las tarifas de suministro de agua potable a partir del 1 de noviembre de 2012 en un 
26'61% respecto al coste facturado en el 2009 en nuestra ciudad.
Pero por si aún no teníamos suficiente, y tal como ha adelantado el senyor Alcalde, el 12 de 
noviembre volvemos a tener una nueva notificación de ATLL de un nuevo incremento de un 13'48% 
pero en esta ocasión sí contemplan un factor de aplicación diferida en los años  2013, 2014 y 2015 que 
era lo que proponíamos en nuestra alegación, por lo que así este impacto aminora y pasa a ser del 
4'25%.



Si se ha podido o mejor dicho, se ha querido hacer sobre el incremento del 13'48%, ¿no era más 
lógico hacerlo sobre el aumento propuesto y mucho más importante como es el del  70%?
Así pues, que desde que en el pasado mes de agosto en el que aprobamos un aumento de las tarifas 
del agua en Granollers un 5'41%, que con el incremento a partir del 1 de noviembre se añade un 
24'74% más, y ante la propuesta que viene a partir del 1 de enero del 2013, del 13'48% tendremos un 
incremento acumulado superior al 45% del agua en nuestra ciudad. Algo absolutamente exagerado y 
más aún si tenemos en cuenta como valor comparativo que el IPC acumulado entre el julio de 2009 y 
octubre de 2012 en Catalunya es de un 11%.
Y a esto no debemos olvidar también de añadir el aumento del IVA de dos puntos aprobado por el 
Gobierno Central que entró en vigor el pasado 1 de septiembre.
Soy consciente de que quizá les haya liado con tantas cifras y porcentajes, pero resumiendo, y 
poniendo el ejemplo de siempre de una familia tipo de cuatro miembros que consume 40 metros 
cúbicos, el recibo le aumentará en exactamente 7'58 euros, que esta si que es una cifra que 
entendemos todos.
Pues por todo lo expuesto, damos cuenta a este pleno de la aprobación por parte de la Junta de Preus 
de Catalunya que no el Ayuntamiento, que quede claro, a autorizar el aumento de tarifas a la empresa 
SOREA.
Y a la vez proponemos la ratificación de interponer recurso de alzada  ante el Conseller d'Empresa i 
Ocupació contra la decisión de la Comissió de Preus de Catalunya para que tenga en consideración 
este recurso que atenta directamente en el carácter de un servicio esencial como es el suministro de 
agua potable con el objetivo de minimizar el impacto sobre las economías domésticas ya de por sí 
bastante dañadas.

Alcalde president: 
Moltes gràcies, hi ha acord de tots els Grups en aquest tema i per tant aquest sí que s'aprovarà per 
unanimitat,

 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Per tant passaríem al punt número 7, que és un tema molt de tràmit, és la modificació dels Estatus que 
han de regir el Consorci per la Defensa del riu Besos. Endavant,

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR ELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR EL CONSORCIDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR ELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR EL CONSORCIDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR ELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR EL CONSORCIDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR ELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR EL CONSORCI    
PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSPER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSPER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSPER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS ....

En sessió de 29 de febrer de 1988 es varen aprovar els Estatuts del CONSORCI PER A LA DEFENSA 
DE LA CONCA DEL RIU BESÒS que han de regir el Consorci per a la defensa de la Conca del riu 
Besós de la qual en forma part l'Ajuntament de Granollers.

El dia 27 de febrer de 2012, el Secretari del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs va 
informar el següent:

"Atès què existeix la voluntat i l’oferiment per gestionar, des del Consorci, els serveis de clavegueram 



dels Ajuntaments consorciats, la qual cosa ha creat dubtes en alguns secretaris/ries municipals 
respecte de la  viabilitat d’utilitzar el conveni de cooperació entre administracions com a fórmula per 
concretar la prestació del servei. El motiu de dubte, sovint repetit, es concreta en que els estatuts del 
Consorci no recullen explícitament l’activitat de clavegueram com a funció o actuació, tot i que els 
Estatuts fan referència genèrica a tot el cicle de l’aigua i, tot i què, com a ens local, el Consorci tindria 
competències sobre el clavegueram i el tractament d’aigües residuals, article 5 b) del DL 3/2003, de 4 
de novembre, regulador del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. Cal, doncs, 
adaptar els   estatuts explicitant l’actuació de sanejament en baixa als claveguerams municipals .

Atès què, des de l’any 1997, darrera versió d’estatuts, aquests no s’havien actualitzat, cal aprofitar el 
procés de modificació proposat per incorporar aquells aspectes que havien quedat desfasats pel pas 
dels anys o superats per les noves tecnologies i/o novetats legislatives. Es proposen un seguit de 
modificacions en la línia de: l’actualització de dades amb les successives incorporacions, eixamplar 
els àmbits d’actuació, millorar l’eficiència i detallar, en allò possible, les competències dels diferents 
òrgans"

Atès què per tal de modificar els esmentats estatuts cal l’acord de cadascun dels ens consorciats , i per 
assolir el d’aquest Consorci cal l’aprovació inicial, la submissió a informació pública i l’aprovació 
definitiva, tal com disposa l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny.

Atès què, l’adopció dels acords esmentats és competència de la Junta General del Consorci, i es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
d’acord amb el que disposa l’article 114.3 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 .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Modificar els Estatuts que regiran EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL 
RIU BESÒS,  d'acord amb l'informe del Secretari del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, i que es transcriuen a continuació, sens perjudici que els càrrecs del secretari i de l'interventor 
del Consorci siguin exercits pel cos d 'habilitació nacional:

“ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS

CAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL I
Disposicions generalsDisposicions generalsDisposicions generalsDisposicions generals

ArticleArticleArticleArticle     1111rrrr....    Constitució i denominacióConstitució i denominacióConstitució i denominacióConstitució i denominació ....
1.- Els Ajuntaments que segueixen: Aiguafreda, Barcelona, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 
Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Castellar del Vallès, Castellcir, Castellterçol, Centelles, 
Cerdanyola del Vallès, Figaró-Montmany, Granollers, L'Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, La 
Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Matadepera, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montmeló, Montornès del Vallès, 
Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de 
Vilamajor, Sant Quirze de Safaja, Sant Quirze del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Santa Eulàlia 
de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Seva, Tagamanent, 
Vallromanes, Vilanova del Vallès, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es constitueixen, per temps indefinit, amb caràcter voluntari i sota 
la denominació de Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant Consorci o 
CDCRB), en consorci com a entitat pública de caràcter associatiu i local, per a l'acompliment de les 
finalitats que s'expressen en els Estatuts i d'acord amb la normativa local vigent.
2.- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins l’àmbit de la conca 
del riu Besòs.    

ArtArtArtArt....    2222nnnn.... DomiciliDomiciliDomiciliDomicili .
El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers. Qualsevol canvi 
de domicili serà acordat per la Junta General del CDCRB d'acord amb el que disposen aquests 
Estatuts.



ArtArtArtArt....    3333rrrr....    Personalitat jurídicaPersonalitat jurídicaPersonalitat jurídicaPersonalitat jurídica ,,,,    competències i àmbit territorialcompetències i àmbit territorialcompetències i àmbit territorialcompetències i àmbit territorial ....
1.- El CDCRB tindrà naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena per complir els seus 
objectius.
2.- Les competències administratives del CDCRB en el seu àmbit d 'actuació seran les atribuïdes per la 
Llei als ens consorciats i ostentarà respecte a les mateixes les potestats de l'article 4 de la Llei 7/85 
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 8 de la Llei 8/87, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.
En l'àmbit de les seves competències i per tal d'assolir les finalitats i funcions que li son 
encomanades, el CDCRB podrà adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de bens, 
celebrar convenis i contractes, executar obres, establir i explotar serveis i , en general, realitzar tots els 
actes necessaris, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable .
3.- L'àmbit territorial d'actuació del CDCRB per a l'assoliment de les seves finalitats i en l'exercici de 
les seves competències administratives serà el dels Ajuntaments consorciats. Això, sense limitar la 
possibilitat d’actuar fora l’àmbit estricte de la conca del Besòs mitjançant l’establiment d’acords amb 
altres ens competents.

ArtArtArtArt....    4444tttt.... Finalitats del ConsorciFinalitats del ConsorciFinalitats del ConsorciFinalitats del Consorci . 
Les finalitats del CDCRB són les següents:
a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el CDCRB i, 
també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d’estudiar, proposar i implantar solucions 
que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle hidràulic (:captació, tractament, distribució, 
clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial (:aigües superficials i 
subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general i sense cap restricció, amb el medi ambient.
b) Col�laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions mediambientals a la 
conca del Besòs, fixant les línies que han de guiar l'acció coordinada, i proposant, acordant i 
implantant els mecanismes d’actuació necessaris per tal d’assolir la recuperació ambiental, la 
utilització sostenible dels recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial .
c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests a través d'accions 
comunes en l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així com en les gestions de compres, de 
personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon funcionament del CDCRB .
d) Col�laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de l'Unió Europea com 
del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol d'altra entitat pública o 
privada.

ArtArtArtArt....    5555èèèè. -. -. -. - Funcions del ConsorciFuncions del ConsorciFuncions del ConsorciFuncions del Consorci . 
Per acomplir les seves finalitats, el CDCRB realitzarà entre altres, les funcions següents:
1. Redactar estudis, plans i projectes de caràcter general o concret per tal d'aconseguir les finalitats 
esmentades.
2. Establir mecanismes de control i col�laborar, tant amb els ens del Consorci com amb d'altres 
organismes públics o privats, a fi de conèixer l'estat de la contaminació i els paràmetres de qualitat 
ambiental a la conca.
3. Actuar com a òrgan d'execució de projectes i instal�lacions i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar 
les obres i accions corresponents.
4. Actuar com a òrgan de prestació de serveis, procedint al seu disseny, direcció, realització, 
contractació i fiscalització .
5. Impulsar l'educació mediambiental i la participació social, amb el desenvolupament de programes i 
activitats a nivell escolar , divulgatiu i especialitzat .
6. Realitzar totes aquelles gestions, iniciatives i projectes que puguin ésser solucions als problemes 
mediambientals de la conca.
7. Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, dins les 
finalitats i funcions relacionades.
Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió i serveis establertes per la legislació de règim local, així com qualsevol forma de cooperació 
interadministrativa prevista per la normativa.

ArtArtArtArt....    6666èèèè.... Nivells dNivells dNivells dNivells d ''''actuació del Consorciactuació del Consorciactuació del Consorciactuació del Consorci ....
1.- Tots els Ajuntaments i altres organismes del Consorci s'integren en un nivell bàsic que comporta la 
realització per part del Consorci de les funcions assenyalades en els punts 1, 5, 6 i 7 de l'article 
anterior.
2.- El Consorci definirà nivells específics d'actuació per a la realització d'altres funcions. Les 



condicions amb les que es desenvoluparan aquestes funcions així com els Ajuntaments i organismes 
on es realitzin, es recolliran en sengles annexes d'aquests Estatuts.
3.- El Consorci podrà rebre encàrrecs i delegacions dels ens integrants i també subscriure convenis 
amb aquests o amb d’altres ens aliens per al desenvolupament d’actuacions relatives a les seves 
finalitats i funcions. 

CAPÍTOL IICAPÍTOL IICAPÍTOL IICAPÍTOL II
Règim orgànicRègim orgànicRègim orgànicRègim orgànic

ArtArtArtArt....    7777èèèè.... Òrgans del ConsorciÒrgans del ConsorciÒrgans del ConsorciÒrgans del Consorci .
1.- El Consorci es regirà pels òrgans següents:
a) La Junta general.
b) La Comissió de govern.
c) El President.
d) El Gerent.
2.- Podran, a més, crear-se Comissions informatives per a la preparació i l'estudi dels assumptes que 
corresponguin a la competència de la Junta general, i Comissions especials de caràcter transitori, per 
entendre d'assumptes concrets.

ArtArtArtArt....    8888èèèè. -. -. -. - La Junta generalLa Junta generalLa Junta generalLa Junta general ::::    Composició i atribucionsComposició i atribucionsComposició i atribucionsComposició i atribucions .... 
1.- La Junta general es l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci .
La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens consorciats.
Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d'entre els Alcaldes 
membres i fins a tres Vicepresidents d'entre la resta de representants.
Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i la resta de representants, seran elegits per un 
període de quatre anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el Consistori o òrgan de 
direcció que els hi hagi encomanat l 'esmentada representació.
En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés del seu càrrec o lloc 
en els respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els 
òrgans del Consorci i se li anul�larà la seva representació en el CDCRB . 
Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra que la substituirà, 
degudament facultada per l'Alcalde o el President de l'organisme a qui pertany. De la mateixa manera 
es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió d'algun membre de la Junta general.
2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la relació següent :
Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot.
Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots.
Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots.
Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots.
Per als municipis amb aigües vertents a altres conques, la valoració del vot es determinarà d'acord 
amb els habitants residents a la conca del Besòs.
Consells Comarcals: 3 vots.
Diputació de Barcelona: 3 vots.
AMB: 9 vots.
Altres ens públics: 1 vot.
3.- Seran competències de la Junta general:
a) Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci .
b) L'aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del personal del 
Consorci.
c) L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades .
d) Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d 'actuació.
e) Aprovar l'admissió o la separació dels ens  i/o  de les entitats consorciades i fixar-ne la participació 
econòmica que els hi correspongui com a membres del Consorci .
f) Modificar els estatuts.
g) Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de govern.
h) Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern.
i) Nomenar el Secretari i l'Interventor del Consorci, a proposta del President.
j) La dissolució i la liquidació del CDCRB.
k) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis.
l)  L'adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci .
m) L'aprovació de plans i projectes.



n) Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i la creació d'òrgans 
desconcentrats.
o) Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres 
Administracions públiques diferents de les gestionades.
p) Ser  informada de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de l'organisme, i 
efectuar-ne el seguiment.
q) Ser informada dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones o entitats, 
públiques o privades.
r) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si s'escau dels 
serveis que prestin.
s) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local 
amb caràcter d'indelegables.
La Junta general podrà delegar la competència per a l'adopció d'acords que no requereixin majories 
qualificades en els altres Òrgans del Consorci .

ArtArtArtArt....    9999èèèè....  La Comissió de governLa Comissió de governLa Comissió de governLa Comissió de govern ::::    Composició i atribucionsComposició i atribucionsComposició i atribucionsComposició i atribucions ....
1.- La Comissió de govern estarà formada pel President, Vice-presidents i un representant per a cada 
una de les subconques.
2.- Els vocals de la Comissió de govern es renovaran cada quatre anys.
3.- Els membres de la Comissió de govern podran constituir-se com a grup de treball per tal de 
preparar les decisions de la Comissió de govern en ple .
Les sessions de la Comissió de govern i de llurs grups de treball seran obertes a la resta de membres 
del Consorci.
4.- Si per qualsevol de les causes regulades en aquests Estatuts, o prevista en la normativa que es 
cita com a subsidiària, cessés algun vocal durant la vigència del seu mandat, es procedirà pels 
membres de la Junta general de cada subconca a elegir el que hagués de substituir-lo, el qual 
exercirà el càrrec esmentat durant el temps que faltés al seu antecessor per completar el seu període 
de gestió.
5.- Serà de competència de la Comissió de govern:
a) Organitzar els serveis tècnics i administratius .
b) Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i projectes aprovats .
c) Nomenar, premiar i corregir al personal  tècnic  i  administratiu,  a  excepció del Gerent, Secretari i 
Interventor.
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases d'execució, 
com també l'adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixi crèdits superiors als consignats .
e) Adoptar els acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns.
f) Concertar operacions de crèdit.
g) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments.
h) Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa total, donant-ne 
compte a la següent sessió de Junta general.
i) La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent d'ésser ratificades 
les que comportin compromisos de consignacions pressupostàries plurianuals .
j) Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci .
k) Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del Consorci, en 
cas d'urgència, tot donant-ne compte a  la Junta General en la seva primera reunió.
l) Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent.
m) Rebre informació de les activitats que es  desenvolupin en  l’àmbit de la gestió del Consorci així 
com trametre suggeriments als òrgans del Consorci en assumptes relatius a la gestió dels mateixos .
n) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el Gerent o en les 
entitats consorciades.
o) Totes les que expressament li delegui la Junta General .
p) Definir  els nivells específics d'actuació del Consorci i proposar-los a la Junta General per a la seva 
aprovació.

ArtArtArtArt....    10101010èèèè.... Atribucions del President i ViceAtribucions del President i ViceAtribucions del President i ViceAtribucions del President i Vice ----presidentspresidentspresidentspresidents ....
1.- Correspondrà al President:
a) Exercir la representació institucional del Consorci .
b) Formar l'ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern .
c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu 
millor compliment.



d) Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la gestió del pressupost .
e) Representar, judicialment i administrativa, al Consorci, i conferir manaments per a l'exercici de 
l'esmentada representació.
f) Exercir la competència sancionadora que correspongui al CDCRB.
g) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el vot de qualitat .
h) Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns .
i) Proposar a Junta general el nomenament de Secretari i Interventor.
j) L'adopció d'aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de la Comissió de  
govern que, per   raons d'urgència, no poguessin esperar a la propera sessió que es celebri, a efectes 
de la seva ratificació si s 'escau.
k) Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs respectives 
competències.
l) Qualsevulla altres atribucions no assignades expressament a la Junta general o a la Comissió de 
govern.
m) Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d'aquest òrgan.
n) Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el Gerent, l'exercici de 
les atribucions compreses en els apartats precedents.
2.- En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena del President, el substituirà un dels 
Vice-presidents.

ArtArtArtArt....    11111111èèèè....  El GerentEl GerentEl GerentEl Gerent ::::    Nomenament i funcionsNomenament i funcionsNomenament i funcionsNomenament i funcions ....
1.- El Gerent serà nomenat per la Junta general a proposta de la Comissió de govern i el nomenament 
haurà de recaure en una persona especialment capacitada per a aquest càrrec.
2.- Seran funcions del Gerent:
a) Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves 
finalitats.
b) Representar el Consorci davant les administracions públiques, institucions, entitats i particulars, 
excepció feta de  la representació institucional i al més alt nivell . 
c) La coordinació amb els ens i entitats consorciades.
d) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot contractant el 
personal i, en el seu  cas, acomiadant-lo.
e) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia que es fixi en 
les Bases d'execució del pressupost.
f) Portar a terme, dirigir i inspeccionar les obres, activitats i serveis que realitzi el CDCRB, conforme 
als plans i projectes aprovats.
g) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.
h) Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de resultats, liquidacions 
i comptes generals del Pressupost i sotmetre’ls a aprovació dels Òrgans corresponents .
i) Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci .
j) Col�laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de la Secretaria 
i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col�legiats .
k) Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu , però sense vot.
l) Preparar la documentació que s'ha de sotmetre a la consideració de Junta general i Comissió de 
govern i informar de tot el que calgui per l 'adequat exercici de les seves competències.
m) Formular al President del Consorci les propostes que cregui oportunes per a la bona marxa del 
Consorci.
n) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi del 5% dels 
recursos ordinaris del Pressupost del Consorci , i sigui de durada inferior a un any.
o) Ordenar els pagaments.
p) Administrar els béns i el patrimoni del Consorci .
q) Establir el calendari i el programa  anual de les activitats del Consorci .
r) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci execució dels 
programes aprovats per la Junta general.
s) Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General.
t) Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i talons de 
forma mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb l'Interventor/a general.
u) Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i exercir la gestió 
ordinària del personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els pagaments de 
nòmina i assentaments i  realitzant els altres actes necessaris per a la gestió del personal .
v) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords de la 
Junta General.



w) Totes les que expressament li delegui la Junta General, el President del Consorci, la Comissió de 
Govern i les que resultin d'aquests Estatuts per a l'execució dels acords d'aquells Òrgans.

ArtArtArtArt....    12121212èèèè.... Secretari i InterventorSecretari i InterventorSecretari i InterventorSecretari i Interventor ....
1.- El Consorci estarà assistit de Secretari i d 'Interventor que seran nomenats lliurement per la Junta.
2.- El Secretari del Consorci assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Junta general i de 
la Comissió de govern i en farà les actes corresponents.
Igualment l'Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta general i de la Comissió de govern, 
amb veu però sense vot.

ArtArtArtArt....    13131313èèèè.... SessionsSessionsSessionsSessions ....
1.- La Junta general celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades l 'any i sessió extraordinària 
sempre que sigui convocada pel President o a proposta de la tercera part dels seus membres.
2.- La Comissió de govern es reunirà almenys una vegada cada tres mesos.
3.- De cada sessió, tant de la Junta general com de la Comissió de govern, se n'aixecarà l'acta 
corresponent.
4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans electrònics, amb l’ordre 
del dia acompanyat de la documentació que correspongui. Es notificaran a cadascun dels 
representants dels organismes del Consorci amb una antelació mínima de deu dies .
5.- Les convocatòries de la Comissió de govern es faran de la mateixa forma que les de la Junta 
general, però amb una antelació mínima de vuit dies.
6.- El temps mínim de convocatòria per a qualsevol sessió extraordinària serà de  48 hores.
7.- Pel càlcul dels quòrums necessaris per a la celebració de les sessions , es tindrà en compte el valor 
del vot.

ArtArtArtArt....    14141414èèèè.... AcordsAcordsAcordsAcords....
1. - Els acords s'adoptaran per majoria de la meitat més un dels vots assignats als membres que es 
trobin presents en el moment de la votació.
2. - Caldrà majoria absoluta per l'aprovació de:
a) Proposta de modificació dels Estatuts.
b) Concert d'operacions de crèdit.
c) Proposta d'integració o de separació d'entitats en el Consorci.
d) Proposta de dissolució i liquidació del Consorci .
e) Aprovació de pressupostos ordinaris i especials, així com d'ordenances fiscals reguladores de 
preus públics i taxes.
3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres ens de 
l’administració local dins l’àmbit de la conca del Besòs .
4. - Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica extraordinària d'algun dels 
Ajuntaments o ens del Consorci requeriran la ratificació de les respectives Corporacions o dels òrgans 
de govern respectius.

ArtArtArtArt....    15151515èèèè.... La comptabilitat i els comptesLa comptabilitat i els comptesLa comptabilitat i els comptesLa comptabilitat i els comptes .
1.- El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del CDCRB serà el de la comptabilitat pública 
local.
2.- El CDCRB confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de març de l'exercici 
següent. L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President, previ informe de 
l'Interventor, donant-ne compte a la Junta general en la primera sessió que celebri .
3.- El Compte General de Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió de 
govern, que actuarà com a Comissió especial de Comptes. S'exposarà al públic del termini 
reglamentari i es sotmetrà a aprovació de la Junta general abans del dia 1 d'octubre.
4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, el CDCRB es regirà per les normes 
legals reguladores de la matèria aplicables als ens locals, quedant subjecte al control financer de les 
intervencions dels ens consorciats i a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes .

ArtArtArtArt....    16161616èèèè.... Separació del ConsorciSeparació del ConsorciSeparació del ConsorciSeparació del Consorci .
1.- La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que estigui la institució dissident al 
corrent dels seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents .
2.- Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirar-se sense 
formular avís previ amb sis mesos d'antelació i sense que existeixi acord vàlid de la Junta general que 
aprovi la retirada de l'organisme consorciat. Aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de 
l'anualitat començada i/o fins que hagués acabat de pagar l'amortització dels serveis.



ArtArtArtArt....    17171717èèèè.... Integració al ConsorciIntegració al ConsorciIntegració al ConsorciIntegració al Consorci .
La integració d'algun altre Ajuntament o organisme al Consorci s'autoritzarà per la Junta general, 
prèvia sol�licitud per escrit de l'entitat que ho desitgi, expressant els motius de la seva voluntat de 
formar part del CDCRB i aportant certificació de l'acord de la Corporació corresponent d'integració al 
Consorci i acatament dels seus Estatuts i normes reguladores restants.

ArtArtArtArt....    18181818èèèè.... Dissolució del ConsorciDissolució del ConsorciDissolució del ConsorciDissolució del Consorci .
1.- El CDCRB es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els que l'integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants .
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats .
d) Per transformació del CDCRB en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta dels seus 
membres.
2.- L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns 
pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal�lacions existents .

CAPÍTOL IIICAPÍTOL IIICAPÍTOL IIICAPÍTOL III
Règim econòmicoRègim econòmicoRègim econòmicoRègim econòmico ----financerfinancerfinancerfinancer

ArtArtArtArt....    19191919èèèè.... Recursos econòmicsRecursos econòmicsRecursos econòmicsRecursos econòmics . 
Per a la realització dels seus objectius , el Consorci disposarà dels recursos següents: 
a) Productes del seu patrimoni.
b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l 'exercici de les seves funcions.
c) Els ingressos provinents de sancions.
d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals .
e) Col�laboracions, subvencions i donatius.
f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que s'estipula en 
aquests Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets.
g) Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta.
h) Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya-Decret legislatiu 3/2003.
i) Qualsevulla que pugui correspondre-li d'acord amb la legislació aplicable.

ArtArtArtArt....    20202020èèèè.- Aportacions dels ens consorciatsAportacions dels ens consorciatsAportacions dels ens consorciatsAportacions dels ens consorciats ....
1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa al seu 
manteniment. Per aquest concepte- el funcionament del Consorci- tots els Ajuntaments consorciats 
aportaran anyalment 0,012 EUR (abans 
2.-PTA) per habitant, d'acord amb la rectificació anual del padró d'habitants de cada municipi. Per als 
municipis amb aigües vertents a altres conques, l'aportació es determinarà d'acord amb els habitants 
residents a la conca del Besòs.
Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 EUR (abans 
2.000.-PTA).
2.- L'aportació de l'AMB es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) per habitant i any, tenint en compte la 
suma dels habitants dels municipis que dins l 'àmbit d'aquest organisme formen part del Consorci.
3.- L'aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) per habitant i any, 
tenint en compte la suma dels habitants dels municipis, no inclosos en l'AMB, que dins l'àmbit d'aquest 
organisme formen part del Consorci.
4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR (abans 1.-PTA) per habitant i any, 
tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aqueixos organismes 
pertanyen a la conca del Besòs.
5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en l’acord que 
n’autoritzi la integració.
6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i 4 d'aquest article experimentaran anyalment les 
variacions que es derivin del pressupost aprovat. Aquestes variacions seran aprovades per la Junta 
general en la sessió ordinària en que s'aprovi el pressupost anyal.

ArtArtArtArt....    21212121èèèè.... Drets i taxesDrets i taxesDrets i taxesDrets i taxes .
El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per a la imposició de drets i 
taxes per a la prestació dels serveis que estableixi i podrà , també, imposar drets i taxes per a l’exercici 



de les seves funcions, prèvia aprovació de les ordenances fiscals preceptives .

ArtArtArtArt....    22222222èèèè.... GarantiesGarantiesGarantiesGaranties .
El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens associats en el termini assenyalat 
per a fer-ho. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el termini assenyalat, el 
CDCRB està facultat per a sol�licitar de l’il�lustríssim senyor Delegat d'Hisenda de la província de 
Barcelona, o de l'òrgan competent de la Generalitat, el pagament de l'aportació de l'ens deutor, 
carregant-ho a les participacions en impostos liquidats que li corresponguin .

ArtArtArtArt....    23232323èèèè.... Pla general dPla general dPla general dPla general d ''''actuacióactuacióactuacióactuació .
El Consorci desenvoluparà la seva activitat basant-se en un pla general d'actuació, la vigència del 
qual s'entendrà al període que s'indiqui, i formularà un pressupost anyal.

ArtArtArtArt....    24242424èèèè.... Règim jurídicRègim jurídicRègim jurídicRègim jurídic .
Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre règim jurídic es contenen en la legislació 
vigent i seran impugnables per la via administrativa i jurisdiccional , conforme a la legislació vigent.

ArtArtArtArt....    25252525èèèè.... Contractació de personalContractació de personalContractació de personalContractació de personal .
La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la normativa vigent en matèria de 
personal.

Disposició finalDisposició finalDisposició finalDisposició final
Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica 
de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament modificades en el 
moment en que es produeixi la seva revisió.
En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del CDCRB per introduir al text 
dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns .
Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de l’Estat o 
l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa publicació per part del 
CDCRB ni dels ens consorciats.
La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altres àmbits, general 
o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, 
modifiquin o deroguin les vigents.

ANNEX IANNEX IANNEX IANNEX I
Composició de les subconquesComposició de les subconquesComposició de les subconquesComposició de les subconques
del riu Besòsdel riu Besòsdel riu Besòsdel riu Besòs

1. MogentMogentMogentMogent::::    Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, Cànoves i Samalús, Llinars del Vallès, 
Cardedeu, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Vallromanes i Montornès del Vallès.

2. CongostCongostCongostCongost ::::    Balenyà, El Brull, Seva, Centelles, Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, Tagamanent, 
Figaró-Montmany, La Garriga, L'Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Canovelles i 
Granollers.

3. TenesTenesTenesTenes::::    Castellcir, Castellterçol, Sant Quirze de Safaja, Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Parets del Vallès i Montmeló.

4. Riera de CaldesRiera de CaldesRiera de CaldesRiera de Caldes: Gallifa, Caldes de Montbui, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa 
Perpètua de Mogoda.

5. RipollRipollRipollRipoll ::::    Sant Llorenç Savall, Matadepera, Castellar del Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, 
Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada 
i Reixac.

6. BesòsBesòsBesòsBesòs::::    Mollet del Vallès, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, La 
Llagosta, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Tiana i Montgat.

ANNEX IIANNEX IIANNEX IIANNEX II



Actuació de sanejament en altaActuació de sanejament en altaActuació de sanejament en altaActuació de sanejament en alta

Condicions:
1.- El CDCRB efectuarà el control d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram i als 
col�lectors.
2.- El CDCRB gestionarà el servei d'operació i manteniment de les obres i instal�lacions de 
sanejament en alta (col�lectors, bombaments i estacions depuradores).
3.- El CDCRB assumirà els drets i obligacions com a Administració actuant en matèria de sanejament 
en alta, segons allò que assenyala la normativa vigent.
4.- El CDCRB assumirà la titularitat de les obres i instal�lacions de sanejament en alta .
5.- Els Ajuntaments i organismes de la relació següent reconeixen la competència reguladora i 
sancionadora del CDCRB en matèria d'utilització i abocaments a la xarxa de sanejament, d'acord amb 
el Reglament Regulador d'abocaments d'aigües residuals del CDCRB.
6.- Els Ajuntaments i organismes no s'obliguen a fer cap aportació econòmica al CDCRB com a 
contraprestació d'aquesta actuació. 

Relació d'Ajuntaments i organismes:
MogentMogentMogentMogent::::    Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, Cànoves i Samalús, Llinars del Vallès, 
Cardedeu, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Vallromanes i Montornès del Vallès.

CongostCongostCongostCongost ::::    Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, Tagamanent, Figaró-Montmany, La Garriga, L'Ametlla 
del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Canovelles i Granollers.

TenesTenesTenesTenes::::    Castellcir, Castellterçol, Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Parets del Vallès i Montmeló.

Riera de CaldesRiera de CaldesRiera de CaldesRiera de Caldes::::    Caldes de Montbui, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Perpètua 
de Mogoda.

RipollRipollRipollRipoll ::::    Sant Quirze del Vallès.

BesòsBesòsBesòsBesòs::::    Mollet del Vallès, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles i La 
Llagosta.

ANNEX IIIANNEX IIIANNEX IIIANNEX III
Actuació de sanejament en baixaActuació de sanejament en baixaActuació de sanejament en baixaActuació de sanejament en baixa ::::    Neteja i conservació de clavegueramNeteja i conservació de clavegueramNeteja i conservació de clavegueramNeteja i conservació de clavegueram

Condicions:
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten 
en els documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme .

Relació d’Ajuntaments i organismes: Caldes de Montbui, Granollers, La Llagosta, Lliçà d’Amunt, Mollet 
del Vallès, Montmeló, Sentmenat i Tagamanent.

ANNEX IVANNEX IVANNEX IVANNEX IV
Actuació de sanejament en baixaActuació de sanejament en baixaActuació de sanejament en baixaActuació de sanejament en baixa ::::    Gestió del servei municipal de clavegueramGestió del servei municipal de clavegueramGestió del servei municipal de clavegueramGestió del servei municipal de clavegueram

Condicions: 
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten 
en els documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme ."

SegonSegonSegonSegon....    Sotmetre'ls a informació pública en un termini de TRENTA DIES, mitjançant anunci publicat en 
el BOP i als taulell d'anuncis.

TercerTercerTercerTercer .... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendran aprovats definitivament. 



APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquest punt també queda aprovat per unanimitat, passem a la Comissió Informativa de 
l'Àrea de Serveis a la Persona, el punt número 8 és un dictamen a partir del qual es proposa 
l'aprovació del Reglament Municipal de Voluntariat Educatiu del Consell Escolar Municipal de 
Granollers,
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El 28 de novembre de 2012, el Consell Escolar Municipal de Granollers, en sessió ordinària ha 
aprovar el Reglament municipal de voluntariat educatiu elaborat per la comissió “Exercim de 
ciutadans” d'aquest mateix Consell.

El Reglament municipal de voluntariat educatiu s'ha redactat amb l'objectiu de regular l'acció d'aquest 
voluntariat a la ciutat de Granollers, d'aquelles persones que vulguin col�laborar en les activitats que 
es portin a terme en diferents centres educatius i espais municipals on es desenvolupin programes 
gestionats pel servei d'educació de la nostra ciutat i facilitar-ne la participació.

La cap del servei d'Educació ha emès un informe favorable per a la seva aprovació.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret

1. La Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, estableix com a un dels seus objectius promoure i 
facilitar la participació solidària dels ciutadans en actuacions de voluntariat, en el si d’organitzacions 
sense ànim de lucre públiques o privades.

2. L’article 9.2 de la Constitució espanyola reconeix el dret de la participació de tots els ciutadans i 
ciutadanes en la vida política, econòmica, social i cultural, fixant la responsabilitat de promoure i 
facilitar aquesta participació en els poders públics .

3. El Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat .

4. L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril estableix el règim aplicable al procediment a seguir per l’aprovació i modificació de les 
ordenances locals.

5. L’art. 22.d) de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril que 
disposa que és competència plenària indelegable l’adopció del present acord .



6. L'art. 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny, i l'art. 178 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.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar inicialment el Reglament municipal de voluntariat educatiu del Consell Escolar 
Municipal de Granollers, d'acord al redactat següent:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUSEXPOSICIÓ DE MOTIUSEXPOSICIÓ DE MOTIUSEXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, estableix com a un dels seus objectius promoure i 
facilitar la participació solidària dels ciutadans en actuacions de voluntariat, en el si d’organitzacions 
sense ànim de lucre públiques o privades.
L’article 9.2 de la Constitució espanyola reconeix el dret de la participació de tots els ciutadans i 
ciutadanes en la vida política, econòmica, social i cultural, fixant la responsabilitat de promoure i 
facilitar aquesta participació en els poders públics .
El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat compta amb 98 mesures per a promoure i fer 
créixer el món de l’associacionisme i el voluntariat català durant els propers anys, agrupades segons 
un seguit de línies estratègiques a emprendre.
L’esmentat Pla implica de manera directa l’Administració pública en moltes de les línies estratègiques 
que proposa, fent una especial incidència en el protagonisme que ha d’assolir l’administració pel que 
respecte a la promoció del voluntariat.
El present reglament municipal de voluntariat educatiu neix amb l’objectiu de regular l’acció d'aquest 
voluntariat a la ciutat de Granollers, d’aquelles persones que vulguin col�laborar en les activitats que 
es portin a terme en diferents centres educatius i espais municipals on es desenvolupin programes 
gestionats pel servei d'educació de la nostra ciutat i facilitar-ne la participació.

ArticleArticleArticleArticle     1111.-.-.-.-    Definició del voluntariat educatiuDefinició del voluntariat educatiuDefinició del voluntariat educatiuDefinició del voluntariat educatiu
1. S’entén per voluntariat educatiu el conjunt d’activitats d’interès general desenvolupades per 
persones físiques, si no es duen a terme en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o 
qualsevol altra retribuïda, que compleixin els següents requisits:
- Que tinguin caràcter altruista i solidari .
- Que la seva realització sigui lliure i la seva causa no es consideri per obligació personal o deure 
jurídic.
- Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del dret al reembossament 
de les despeses que el compliment de l’activitat voluntària ocasioni .
- Que es desenvolupin en els centres educatius de la ciutat o espais municipals, sense ànim de lucre i 
s’ajustin a programes o projectes concrets coordinats des del servei d'educació de l'Ajuntament de 
Granollers.
2. En queden excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o prestades al marge 
d’organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre, executades per raons familiars, d’amistat o 
veïnals.
3. L’activitat de voluntariat no pot, en cap cas, substituir el treball retribuït .

ArticleArticleArticleArticle     2222.-.-.-.-    Funcions del voluntariFuncions del voluntariFuncions del voluntariFuncions del voluntari ////àriaàriaàriaària
1. L’actuació del voluntari/ària s’emmarca en l’àmbit de les activitats organitzades des dels centres 
educatius o el servei d'educació de la ciutat, sempre tenint en compte les preferències personals 
d’actuació de cadascun dels voluntaris/es.
2. Les funcions del voluntari/ària són:
- La realització de les activitats acordades entre els professionals de referència i el voluntari/ària, 
pròpies dels projectes als quals està adscrit .
- La col�laboració en el disseny dels projectes i de les actuacions a les que s’incorpora .

ArticleArticleArticleArticle     3333.-.-.-.-    Drets i deures del voluntariDrets i deures del voluntariDrets i deures del voluntariDrets i deures del voluntari ////àriaàriaàriaària
a) Drets del voluntari/ària
1. Obtenir informació del centre educatiu on col�labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves 
activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la 



convenientment.
2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat .
3. Ser tractat/da sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
4. Gaudir d’acreditació identificativa suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir 
certificació de la seva participació en les activitats .
5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats 
on col�labori, amb el reconeixement social de la seva activitat .
6. Ser assegurat/da contra el risc d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat 
voluntària, amb les característiques i capitals assegurats que s’estableixin reglamentàriament .
7. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària .
8. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques 
definides conjuntament , el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per 
cadascú.
9. Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució .
10. Realitzar la seva activitat en condicions de seguretat i higiene en funció de les característiques 
d’aquesta.
11. Rescindir el compromís, sempre que es faci amb una antelació adequada.
b) Deures del voluntari/ària
1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels 
compromisos adquirits dins dels centres educatius .
2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de 
manera activa i respectant les normes internes de funcionament.
3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades pels 
centres educatius o espais municipals.
4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per 
tercers en virtut de la seva actuació.
5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i 
conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com dels 
centres educatius.
6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació i continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les 
mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei .
7. Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària .
8. Actuar de forma diligent i solidària.
9. Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de forma concreta per a les 
activitats i funcions confiades, així com en aquelles que, amb caràcter permanent, siguin necessàries 
per mantenir la qualitat dels serveis que prestin.
10. Seguir les instruccions adequades dels professionals o tècnics a l’hora d’impartir les activitats 
encomanades.
11. Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició .

ArticleArticleArticleArticle     4444.-.-.-.-    Deures del programa de voluntariat educatiuDeures del programa de voluntariat educatiuDeures del programa de voluntariat educatiuDeures del programa de voluntariat educatiu ::::
L’Ajuntament de Granollers, així com els centres educatius que participin d'aquest programa estaran 
obligats a:
1. Complir els compromisos adquirits amb els voluntaris /es en l’acord d’incorporació a les activitats.
2. Proporcionar al voluntari/ària la formació necessària per al desenvolupament correcte de les seves 
activitats.
3. Garantir i vetllar pel compliment dels drets del voluntari /ària, tal i com es disposen en l’article 3.a.
4. Acreditar adequadament la realització de l’activitat que s’ha assignat al voluntari/ària mitjançant 
diplomes de participació o altres documents acreditatius .
Correspon a l’Ajuntament de Granollers l’obligatorietat de subscriure una pòlissa d’assegurança 
adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels voluntaris /es.

ArticleArticleArticleArticle     5555.-.-.-.-    De la gestió de la Borsa del Voluntariat educatiuDe la gestió de la Borsa del Voluntariat educatiuDe la gestió de la Borsa del Voluntariat educatiuDe la gestió de la Borsa del Voluntariat educatiu
La gestió de la Borsa del Voluntariat educatiu de Granollers estarà a càrrec d’un equip gestor. Aquest 
equip gestor estarà format per:
- Un/a tècnic/a del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers, que alhora serà el responsable i 
coordinador de l’equip gestor.
- Tres representants de la comissió Exercim de Ciutadans del Consell Escolar Municipal de 
Granollers, que es podran anar alternant entre tots els membres d'aquesta comissió - Per poder 
prendre decisions sempre s'hauran de reunir un mínim de tres persones.



ArticleArticleArticleArticle     6666.-.-.-.-    De l’organització de la Borsa del VoluntariatDe l’organització de la Borsa del VoluntariatDe l’organització de la Borsa del VoluntariatDe l’organització de la Borsa del Voluntariat
1. Selecció dels voluntaris/es
Poden actuar com a voluntaris/es totes les persones físiques majors de 18 anys i menors a partir de 
16 anys, degudament autoritzades pels seus pares o tutors, que estiguin empadronades al municipi de 
Granollers.
Excepcionalment podran actuar com a voluntaris/es els empadronats en altres municipis,
si el seu lloc de residència no suposa un obstacle per realitzar les tasques de voluntariat .
2. Incorporació.
Per incorporar-se a la Borsa, el voluntari/ària ha d’haver presentat una sol�licitud
acompanyada d’una declaració jurada que no està inhabilitat per a funcions públiques per sentència 
ferma i del compromís de conèixer i acceptar el contingut d’aquest Reglament.
Aquesta sol�licitud es presentarà per escrit al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers. Aquest 
escrit estarà disponible a http://granollers.cat/educacio/activitatsconsell-escolar-municipal. La 
sol�licitud d’incorporació a la Borsa del Voluntariat permetrà conèixer les preferències i la disponibilitat 
horària del voluntari/ària.
El tècnic municipal responsable de la Borsa ha de fer la valoració oportuna per assignar el 
voluntari/ària als projectes més adients, ajustant-ne el perfil a les necessitats de cada projecte.
La presentació de la inscripció a la Borsa de Voluntariat, implica l’acceptació d’aquestes bases i 
l’acord de participació en les activitats que se li assignin, sempre tenint en compte les seves 
preferències.
3. Acreditació.
L’Ajuntament es compromet a acreditar degudament cada voluntari/ària, en cadascuna de les 
activitats que aquest participi.
4. Assegurança.
L’Ajuntament ha de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscs del voluntari i els 
accidents personals durant el temps que presti els seus serveis de voluntariat .
Aquesta assegurança ha d’incloure les possibles responsabilitats civils que es puguin derivar de la 
seva actuació davant terceres persones.
5. Baixes en la Borsa.
El voluntari/ària que formi part de la Borsa es podrà donar de baixa en qualsevol moment.
Per a fer-ho ho haurà de comunicar per escrit al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers.
També serà causa de baixa definitiva no comparèixer a les activitats assignades, sense causa 
justificada o l’incompliment, amb caràcter greu, dels deures als quals es compromet mitjançant l’acord 
de participació.
En tot cas, a petició de la persona interessada s’ha de lliurar un document en què constin els serveis 
prestats i la causa per la qual es va acordar la baixa.
6. Mecanismes de control.
L'equip gestor de la Borsa del voluntariat educatiu ha de dur a terme el seguiment i avaluació de 
l’acció voluntària.

ArticleArticleArticleArticle     7777....    Formació dels voluntarisFormació dels voluntarisFormació dels voluntarisFormació dels voluntaris ....
Amb l’objectiu d’aconseguir que l’acció dels voluntaris/es sigui de qualitat, s’han de dur a terme 
accions formatives encaminades a poder realitzar les tasques encomanades de la manera més 
eficient possible.
El voluntariat podrà gaudir de cursos de formació bàsica, cursos de formació específica i d’altres 
activitats com ara conferències, tallers, etc.

ArticleArticleArticleArticle     8888....    Entrada en vigorEntrada en vigorEntrada en vigorEntrada en vigor ....
El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per l’Ajuntament i publicat el 
seu text complet en el “Butlletí Oficial de la Província”, transcorregut el termini previst en l’article 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

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



Alcalde president:
Moltes gràcies, la Regidora d'Educació, senyora Pietat Sanjuan en farà la presentació. Endavant,

Senyora Sanjuan:
Gràcies Alcalde, bé, fa aproximadament 8 mesos que el Consell Escolar Municipal davant la greu 
situació que viu el nostre país i les continues agressions al nostre sistema educatiu en forma de 
retallades i la proposta d'una nova Llei d'Educació, LOMCE, vam voler manifestar el nostre neguit i la 
nostra preocupació, denunciar les retallades, i la greu situació que aquestes aboquen als nostres 
centres educatius i reivindicar el valor de l'educació. Per això es va constituir una comissió que es va 
anomenar "exercim de ciutadans", una comissió que va elaborar un manifest que es va aprovar per 
unanimitat i que es va presentar el dia 12 de setembre coincidint amb el començament de curs. En 
aquest manifest, tota la comunitat educativa de la ciutat i les entitats culturals, esportives i socials que 
s'hi van adherir reivindicaven el valor de l 'educació perquè és l'educació la que ens permet construir el 
que som i el que volem seguir sent com a individus i com a col�lectiu. Per això denunciaven, i llegeixo 
directament del manifest: les retallades en educació, retallar en educació és retallar en futur, perquè 
l'educació és sempre una inversió en el desenvolupament social, cultural i econòmic. Denunciem que 
cada retallada fa més i més precari els serveis públics, els que són de totes les persones, els que 
haurien de ser els més ben dotats, els més ben assortits, i denunciem l'oblit dels governs de defensar 
l'educació com un bé social imprescindible, com l'eina més important per el futur de qualsevol 
societat, país o ciutat, i manifestem que volem fer arribar a les autoritats educatives de Catalunya, 
Espanya i Europa, que un problema en educació és sempre també un problema polític, i un problema 
moral i ètic,� Volem que, a la nostra ciutat, l’educació segueixi sent la columna vertebral de 
l'organització social i una eina fonamental per a la cohesió :
Volem que, a la nostra ciutat, l’educació sigui un projecte compartit per tota la ciutadania, no quelcom 
que només afecta l’escola. Que mestres, pares i mares, i professionals de tots els àmbits, actuïn de 
manera que es faci palès que l’educació és el tresor més valorat.
Volem que, a la nostra ciutat, els centres educatius segueixin sent, malgrat les retallades i les noves 
circumstàncies, espais de cohesió social, espais de compromís i d’incentivació educativa, autèntics 
vivers d’esperança i expectatives positives per  tothom.
Volem que, a la nostra ciutat, els principis rectors de la Carta de Ciutats Educadores siguin una 
aspiració de tota la ciutadania. I per tant, volem treballar en la direcció que el Pla Estratègic defineix 
com a visió de la ciutat: Granollers, ciutat educadora.
Volem, en definitiva, que, a la nostra ciutat, l’educació sigui un instrument al servei dels nostres infants 
i adolescents. Una eina que els permeti, sense cap distinció de
gènere, edat o procedència socio-econòmica, ser i sentir-se inclosos, ser i sentir-se subjectes lliures i 
responsables, ser i sentir-se part de la ciutadania. Per tot això, dèiem en el Consell Escolar: “farem tot 
el que estigui a les nostres mans per conservar primer i millorar després tot el potencial educatiu de la 
nostra ciutat.
Farem tot el que estigui a les nostres mans per crear i enriquir xarxes ciutadanes que
permetin donar el valor que li pertoca a l’educació. De manera que, des del convenciment que la tasca 
educativa ha de ser un compromís de tota la societat, i amb la voluntat d'aplegar esforços, s'engega 
també a proposta de la comissió Exercim de Ciutadans el projecte de voluntariat educatiu Apleguem 
Esforços, un projecte que té com a base, tres premisses: la primera, deixar clar que els voluntaris no 
són ni seran mai un servei substitutori dels professionals de l'escola, la segona, la voluntat de 
mantenir i si pot ser, millorar allò que ha costat tan temps d'aconseguir, un servei públic i de qualitat, i 
la tercera, no malbaratar el capital humà i l'experiència dels professionals docents i no docents que 
estan jubilats i que volen col�laborar, i aprofitar també el capital humà i la disponibilitat i la solidaritat 
de les persones que volen donar suport a l'escola en aquests moments, tot això per tal de conservar i 
millorar tot el potencial educatiu de la nostre ciutat, i fer palès, ho deia el manifest, que l'educació per 
nosaltres és el tresor més valorat i un projecte compartit per tota la ciutadania, i el que fem avui és 
aprovar el reglament que regulara l'acció i la gestió d'aquest voluntariat, per tal de facilitar el suport i la 
col�laboració d'aquestes persones a dintre dels centres educatius i donar cobertura legal a aquesta 
participació, un suport i col�laboració en activitats molt diverses, estudis assistits, suport a infants de 
zero a tres al inici de curs, padrins de lectura, ajuts a biblioteques escolars, ets, etc. Voldria agrair a 
totes les persones que han participat des de la Comissió i des del Consell Escolar municipal tota la 
feina i el entusiasme, a les entitats de la ciutat, que hi han donat suport, més de vint i als gairebé 50, a 
hores d'ara persones que jan han manifestat la voluntat de ser voluntaris educatius, per la seva 



disponibilitat i el seu suport. Iniciatives ciutadanes com aquestes ens fan ser optimistes per sortir-nos 
reforçats de la situació de crisis que estem vivint, voldria acabar amb una frase de la teòrica política 
alemanya Hannah Arendt, que diu "l'educació és el punt en que decidim si estimen prou el món com 
per assumir una responsabilitat per ell". Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, hi ha demanat un torn d'intervencions, no se si el senyor Mur, no? el senyor 
Casasnoves, endavant

Senyor Casasnoves:
El grup d'Iniciativa Verds  Esquerra Unida entenem que aquest projecte de voluntariat educatiu que 
ens presenta l'Equip de Govern és positiu, ja que hi ha escoles a la nostra ciutat que realitzen 
activitats amb voluntariat, ja siguin pares, mares, avis, avies, mestres jubilats i fins i tots veïns i veïnes 
del barri de l'escola. Entenem que tot el que sigui fomentar la implicació de la comunitat educativa es 
bo. També dir que trobem a faltar una definició més concreta, ara la Regidora ha fet una explicació 
d'algunes tasques a realitzar, que no estan concretades en el document pels voluntaris a les escoles, 
en el reglament lo que es diu:
S’entén per voluntariat educatiu el conjunt d’activitats d’interès general desenvolupades per persones 
físiques
La realització de les activitats acordades entre els professionals de referència i el voluntari/ària, en els  
projectes als quals està adscrit.  Ja els hi dic que ens sembla bé el projecte, però aquí és on el nostre 
grup té dubtes, i veu amb preocupació el possible funcionament del voluntariat educatiu, com bé sap 
la Regidora d'educació, amb l'actual situació de crisis, sobretot amb les retallades del govern de 
Convergència i Unió de la ma de la Consellera Rigau, les nostres escoles tenen moltes mancances a 
nivell de finançament i personal docent, una situació que estan patint els nostres infants i el col�lectiu 
de mestres amb incerteses laborals, alguns d'ells, els interins o els que fan suplències, si es fan, 
sense saber si demà tindran feina.
En definitiva una situació molt precària i el riscos que veiem des del nostre grup és que si no es 
defineix molt clarament quines tasques han de fer aquest voluntaris i voluntàries, dins de l'escola,  es 
pot arribar a tapar les mancances que hi ha actualment per les retallades.
D'altra banda s'ha de tenir cura de no deixar perdre les persones que actualment ja participen en els 
diferents centres donant suport a l'educació dels nostres infants en àmbits que no són bàsicament 
educatius, s'ha de valorar positivament aquesta implicació i col�laboració voluntària de les famílies, i 
de tota la comunitat educativa en general, per això hem de ser curosos de no perdre'ls per aquest 
projecte.
Davant aquestes incerteses, i com els he dit ens sembla bé el projecte, però davant d'aquesta manca 
de definició de les activitats a desenvolupar, el nostre grup s'abstindrà. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, algú vol intervenir, sí? la Regidora té la paraula:

Senyora Sanjuan:
Gràcies, bé, un parell d'aclariments en tot cas, el primer per que fa a la indefinició de les tasques i les 
necessitats, les defineixen les escoles, de fet, des del Consell Escolar municipal, que es la comissió 
on s'està treballant, ja s'ha passat per totes les escoles per demanar quines són les activitats en que 
es podria col�laborar, i són les escoles les que han anat definint aquestes tasques, per això no estan 
recollides en aquest document, perquè són variades depenent de les necessitats de cada centre. Ja 
ho ha dit vostè, a mi em sorprèn, no? que qüestioni el projecte quan vostè mateix a fet una aposta per 
un projecte educatiu en que el voluntariat és una de les qüestions principals, no?, no només en temps 
de crisis sinó en el funcionament diari, per això entenc que també manifesta la seva preocupació per 
les persones que ara ja estan exercint aquestes funcions en molts centres educatius que ja hi són, el 
que intenta el reglament és juntament això, regularitzar el que ja s'està fent, precisament perquè des 
del Departament d'Ensenyament també és posar en reticències per alguns problemes que hi han 



hagut i han anat sorgint, jo ho he dit en la meva intervenció, el projecte de Voluntariat Educatiu no vol 
ser un servei substitutori, no vol substituir cap docent, es més, el voluntariat és una denúncia contra 
les retallades del Govern, els voluntaris mai haurien de ser una excusa per no cobrir places de treball 
remunerat en la prestació de serveis, que són l'obligació i el deure de tot Estat que vol ser just amb els 
seus ciutadans. La voluntat del Consell Escolar municipal és la defensa del sistema educatiu públic, 
català, com un dels tresors més preuats que tenim a casa nostra, no?, convençuts que un problema 
en l'educació no és un problema de l'escola, és un problema de tota la societat, i per això el que no 
volem és creuar-nos de braços i lamentar-nos, per això el  que volem fer és una crida a la mobilització 
de voluntaris de tota la ciutat per protegir i servir a les nostres escoles, per cobrir aquelles necessitats 
que els professionals, els nois i les noies, els infants de les nostres escoles, tenen i que alguns 
governs ens neguen sense escrúpols. Els nostres infants i els nostres joves no poden esperar, el seu 
temps és ara, és aquest. Evidentment estem d'acord en totes les reivindicacions i manifestacions 
contra les retallades, hi estem d'acord però hem de fer un pas endavant com a ciutadans. Vostè a 
demanat la participació ciutadana activa i compromesa, he apuntat jo, aquest és un projecte ciutadà 
gestat des del compromís i la participació de molta, molta gent, de la comunitat educativa i de tota la 
ciutadania, i que ha decidit que cal fer, la crida és una mobilització activa i constructiva alhora que 
reivindicativa, una denuncia continua, fins a poder recuperar el sentit comú de la solidaritat entre 
ciutadans, uns ciutadans que ens hem marcat uns objectius de convivència que passen essencialment 
per un servei públic d'educació de màxima qualitat, el futur dels nostres infants, dels nostres joves, i 
de la nostre ciutat, s'ho valen.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si el senyor Casasnoves, endavant.  

Senyor Casanoves:
Crec que no m'ha entès bé, jo en cap moment he dit que el nostre grup estigui en contra del projecte, 
estem totalment a favor, el que passa és que tenim dubtes, eh, tenim dubtes sobre el plantejament de 
les activitats que es faran, eh, esperem equivocar-nos i que no sigui tapar mancances com els hi deia 
per les retallades del Govern de la Generalitat, eh, deia és el moment i ara, sinó però portem molt 
temps que les famílies també col�laboren a les escoles , eh, aquestes mancances de voluntaris sempre 
podem anar a més, però no és que tinguessin una mancança de voluntaris, el que tenen són 
mancances de finançament i de professionals, que amb això estem d'acord, per les retallades que 
està aplicant la senyora Rigau. Gràcies.

Alcalde president:
No sé si la senyora Sanjuan vol dir, no, cap comentari més, potser dir que és la primera vegada que 
veig que algú que està totalment a favor no vota a favor,

El senyor Sastre s'absenta de la sala.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor :   22 PSC: 13 CIU: 4 PP: 4 AG:     1
Vots en contra :  Cap
Abstencions :   1 ICV-EUiA-E: 1

El senyor Sastre torna la sala.



Alcalde president:

Passem al punt número 9, que és un dictamen en aquest cas de tràmit en el que es modifiquen uns 
punts molt concrets dels Estatus del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero, endavant

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL    
CONSORCI DCONSORCI DCONSORCI DCONSORCI D''''EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO I LEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO I LEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO I LEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO I L''''APROVACIÓ DEL TEXTAPROVACIÓ DEL TEXTAPROVACIÓ DEL TEXTAPROVACIÓ DEL TEXT    
REFÓS DELS SEUS ESTATUSREFÓS DELS SEUS ESTATUSREFÓS DELS SEUS ESTATUSREFÓS DELS SEUS ESTATUS ....    

IIII.... Que el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero (en endavant, Consorci), es va constituir 
amb la voluntat de desenvolupar polítiques educatives per atendre a les persones amb discapacitat 
intel�lectual o amb necessitats educatives especials . 

IIIIIIII.... Que així mateix, el Consorci té com a finalitat la planificació i la gestió integral del Centre 
d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers i n'és competent en les àrees d'actuació en 
matèria educativa com ara l'activitat escolar i el desenvolupament del projecte educatiu de centre, les 
activitats i els serveis de suport educatiu específic i d'estimulació, i el servei de menjador, entre 
d'altres.

IIIIIIIIIIII.... Que els Estatuts del Consorci, publicats el 13 de juny de 2008 en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona número 142, preveuen al seu article 10, com a funció del Consell General, l'aprovació de 
les propostes de modificaió dels seus Estatuts. 

IVIVIVIV. Que el Consell General del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero, en sessió  de 7 de 
novembre de 2012, va adoptar, entre altres, els següents acords:

1. Acord relatiu a modificar els Estatuts del Consorci en el sentit d'incorporar com a finalitat del 
Consorci la següent:

- article 3.2. k) La pràctica esportiva

2. Acord relatiu a aprovar el Text Refós dels Estatuts, amb inclusió de totes les modificacions 
efectuades als mateixos. 

VVVV....    Que mitjançant acord de l'Ajuntament el Ple de data 25 de maig de 2010 es va realitzar una primera 
modificació dels Estatuts del Consorci i, amb la nova modificaió proposada pel Consell General en 
data 7 de novembre de 2012, es considera adient l'aprovació d'un Text Refós dels Estatuts que 
inclogui les modificacions realitzades fins al moment a fi d'integrar tot l'articulat vigent en un únic 
document. 

VIVIVIVI.... Que de conformitat a l'establert a als articles 10.o) i 22 dels Estatuts del Consorci; i a l'article 322 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals; la modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord del Consell General, ha de ser 
ratificada per cadascun dels ens consorciats i ser aprovada amb les mateixes formalitats emprades 
per a l'aprovació dels Estatuts inicial . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer: Aprovar inicialment la modificació parcial dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial 
Montserrat Montero en el sentit d'incorporar com a finalitat del Consorci la següent:

- article 3.2. k) La pràctica esportiva

SegonSegonSegonSegon: Aprovar inicialment el Text Refós dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial Montserrat 
Montero, amb inclusió de totes les modificacions efectuades als mateixos de conformitat al redactat 
següent:

CAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOL    1111
DISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALS



ArticleArticleArticleArticle     1111.-.-.-.-    DenominacióDenominacióDenominacióDenominació ,,,,    naturalesa i ens participantsnaturalesa i ens participantsnaturalesa i ens participantsnaturalesa i ens participants
El Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero és un ens públic de caràcter voluntari, sotmès al règim 
local, a l'empara de l'article 312 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals a Catalunya 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, integrat per l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental creat per al desenvolupament de la política educativa per l'atenció de persones amb 
discapacitat intel�lectual i/o necessitats educatives especials i la gestió conjunta del Centre d'Educació 
Especial Montserrat Montero, en virtut de les competències que legalment tenen atribuïdes ambdós ens . 

Es podran incorporar successivament d'altres administracions o ens privats sense ànim de lucre, amb 
l'aprovació d'un conveni d'integració que haurà de delimitar el règim d'aportacions, la representativitat, 
l'acceptació íntegra dels presents estatuts i els altres acords de naturalesa orgànica adoptats pel Consorci, 
tot modificant-ne els estatuts. 

ArticleArticleArticleArticle     2222.-.-.-.-    Àmbit territorial i potestatsÀmbit territorial i potestatsÀmbit territorial i potestatsÀmbit territorial i potestats
2.1.- El consorci exerceix les seves competències en el territori municipal de Granollers, sens perjudici de 
donar servei a persones d'altres municipis, amb vocació d'universalitat en el servei. 

2.2.- En qualitat d'ens que exerceix competències generals en tot el territori municipal, pot exercir les 
potestats reglamentària, d'execució forçosa, de recuperació d'ofici, la revisió d'ofici dels seus actes o acords, 
tributària, planificadora i, si s'escau, sancionadores que li atribueix l'article 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya així com les 
prerrogatives de l'article 8.2 dl mateix text legal. 

ArticleArticleArticleArticle     3333.-.-.-.-    FinalitatFinalitatFinalitatFinalitat     
3.1.- El Consorci té com a finalitat la planificació i la gestió integral del Centre d'Educació Especial Montserrat 
Montero de Granollers, que és titularitat de l'Ajuntament de Granollers d'acord amb el que estableix l'article 1 
d'aquests Estatuts. 

3.2.- El Consorci és competent en les àrees d'actuació en matèria educativa del Centre d'Educació Especial 
Montserrat Montero de Granollers, en els àmbits següents:
a) L'activitat escolar i el desenvolupament del projecte educatiu del centre .
b) Les activitats i els serveis de suport educatiu específic i d 'estimulació.
c) El servei de menjador.
d) Els serveis i les activitats complementàries . 
e) Els programes familiars.
f) Els programes de formació i d'inserció.
g) Les relacions amb les altres administracions , entitats i centres educatius. 
h) El manteniment de les instal�lacions del centre . 
i) La planificació i execució de les obres de reforma i millora . 
j) Amb caràcter general, amb qualsevol actuació en el camp educatiu o del benestar que beneficiï els 
alumnes que mereixin atenció especial .
k) La pràctica esportiva. 

ArticleArticleArticleArticle     4444.-.-.-.-    DomiciliDomiciliDomiciliDomicili
El Consorci té la seu al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers, situat al camí de Sta. 
Quitèria s/n de Granollers. 

ArticleArticleArticleArticle     5555.-.-.-.-    Personalitat jurídicaPersonalitat jurídicaPersonalitat jurídicaPersonalitat jurídica
El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena capacitat d'actuar 
per al compliment de les seves finalitats, i pot, en conseqüència, realitzar actes d'administració i disposició de 
béns, formalitzar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i, en general, dur a terme tots els actes 
necessaris per aconseguir, d'acord amb la legislació aplicable a cada cas, els objectius establerts per 
aquests Estatuts. 

ArticleArticleArticleArticle     6666.-.-.-.-    Règim jurídicRègim jurídicRègim jurídicRègim jurídic
6.1.- El Consorci es regeix per la normativa catalana de règim local i la normativa de la Generalitat de 
Catalunya que reguli els centres públics d'educació especial, així com per els disposicions legals i 
reglamentàries de caràcter general que siguin aplicables i el seu Reglament d 'Organització Inter. 

6.2.- El centre d'educació especial Montserrat Montero de titularitat de l'Ajuntament de Granollers, serà un 
centre públic gestionat pel consorci de règim local que creen els presents estatuts i serà mitjà propi als 
efectes de l'article 24.4 de la Llei 30/2007, de 31 d'octubre de 2007, de contractes del sector públic depenent 
del propi Ajuntament. 

ArticleArticleArticleArticle     7777.-.-.-.-    Col�laboració entre els ens consorciatsCol�laboració entre els ens consorciatsCol�laboració entre els ens consorciatsCol�laboració entre els ens consorciats
Les parts que conformen el present consorci facilitaran la informació i la documentació necessàries per tal 
d'exercir les funcions compartides en l 'àmbit del Consorci. 



Les parts actuaran sota els principis de transparència, lleialtat, respecte institucional, interès superior dels 
alumnes, i recerca del consens en la presa de decisions . 

CAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOL    2222
DEL GOVERN I LDEL GOVERN I LDEL GOVERN I LDEL GOVERN I L ''''ORGANITZACIÓ DEL CONSORCIORGANITZACIÓ DEL CONSORCIORGANITZACIÓ DEL CONSORCIORGANITZACIÓ DEL CONSORCI

ArticleArticleArticleArticle     8888.-.-.-.-    ÒrgansÒrgansÒrgansÒrgans
El Consorci s'estructura en els òrgans de govern i gestió següents :
• La Presidència i en el seu cas, la Vicepresidència
• El Consell General
• L'administrador

ArticleArticleArticleArticle     9999.-.-.-.-    Consell GeneralConsell GeneralConsell GeneralConsell General
9.1.- El Consell General és l'òrgan de govern superior del Consorci . 

9.2.- Aquest Consell General es compon del s membres següents, nomenats i separats lliurement pels ens 
consorciats:
• El president o presidenta que serà l 'Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Granollers
• 3 membres de l'Ajuntament de Granollers

- L'Alcalde/ssa
- El/la Regidor/a d'Educació
- El/la Regidor/a de Serveis Socials

• 3 membres del Consell Comarcal del Vallès Oriental
- El/la President/a
- El/la Conseller/a de l'Àrea de Polítiques Socials
- El/la Conseller/a de l'Àrea d'Educació

9.3.- La presidència exerceix la representació institucional del Consorci . 

9.4.- El President nomenarà un vicepresident que correspondrà a un membre del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. En cas de vacant, absència, malaltia o alguna altra causa legal, el càrrec de president i el vot seran 
exercits per la persona que aquest designi o , si n'hi ha, pel vicepresident. 

9.5.- Assisteix també a les sessions del Consell General l'administrador del Consorci, amb veu però sense 
vot.

9.6.- Actuarà com a Secretari el de l'Ajuntament de Granollers o la persona en qui delegui . 

9.7.- El secretari ha d'estendre acta de les reunions, la qual ha de contenir la indicació de les persones que hi 
han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts principals de la 
deliberació, la forma i els resultats de la votació i el contingut dels acords. L'acta ha d'anar signada pel 
secretari amb el vistiplau de la Presidència i s'ha d'aprovar en la mateixa reunió o en la següent. Així mateix, 
correspon al secretari estendre els certificats pertinents . 

ArticleArticleArticleArticle     10101010.-.-.-.-    Funcions del Consell GeneralFuncions del Consell GeneralFuncions del Consell GeneralFuncions del Consell General
Correspon al Consell General les funcions i facultats següents :
a) Fixar l'orientació general i les directrius del Consorci dins els objectius estatutaris i aprovar els plans 
generals d'actuació i els programes sectorials. 
b) Aprovar anualment el pressupost global del Consorci . 
c) Aprovar anualment l'inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de les activitats realitzades i 
el resultat de la gestió educativa i econòmica de l'exercici anterior global del Consorci, que inclourà 
separadament el de les àrees de gestió administrativa . 
d) Aprovar el reglament general del Consorci i les altres disposicions de caràcter general . 
e) Aprovar el pla Director de l'escola i els plans d'inversió del Consorci. 
f) Aprovar la participació del Consorci en altres entitats o empreses, mitjançant qualsevol de les formes 
admeses en dret i l'ampliació del mateix. 
g) Nomenar i separar l'administrador, d'acord amb els principis que regeixen la provisió de llocs de treball del 
personal directiu en els ens de caràcter públic . 
h) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, 
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost llevat de les de tresoreria, qeu li correspondran 
quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de les 
hisendes locals. 
i) Aprovar els contractes d'obres, serveis, subministraments, concessió d'obra pública i col�laboració 
público-privada segons la durada i la quantia que determini el mateix Consell General, i resoldre les 
qüestions incidentals d'aquests contractes. 
j) Aprovar els convenis que se subscriguin amb altes ens públics o privats inclòs els que regulin les relacions 



amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
k) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar, en aquesta matèria, les atribucions de la 
Presidència i l'Administració així com exercir la prefectura del personal i fixar els criteris generals en matèria 
de personal del Consorci i aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball .
l) Aprovar els acords d'adquisició, alienació, gravamen i permuta dels béns immobles que integren el 
patrimoni. 
m) Aprovar els acords d'adquisició, alienació i gravamen dels béns mobles que integren el patrimoni, segons 
la durada i la quantia que determini el mateix Consell General . 
n) Aprovar els contractes d'arrendament de béns immobles. 
o) Aprovar les propostes de modificació d 'aquests Estatuts, que s'hauran de tramitar d'acord amb la legislació 
aplicable, amb el quòrum que s'estableix en aquests Estatuts. 
p) Incorporar els òrgans de gestió que es consideri necessari, constituir comissions o comitès amb les 
funcions que els siguin encomanades específicament en l'àmbit de les seves competències i delegar les 
facultats que li siguin pròpies, i que no hagin estat expressament reservades en aquests Estatuts, a favor 
dels altres òrgans del Consorci. 
q) Acordar l'exercici de tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en 
defensa dels drets i dels interessos del Consorci . 
r) Ampliar, si s'escau, les activitats del Consorci.
s) Crear altres òrgans del Consorci.
t) Adoptar les disposicions i prendre les mesures adequades per a una organització i un funcionament millor 
del Consorci.
u) Designar els representants del consorci en òrgans del propi Centre o aliens . 

ArticleArticleArticleArticle     11111111.-.-.-.-    Règim de funcionament del Consell GeneralRègim de funcionament del Consell GeneralRègim de funcionament del Consell GeneralRègim de funcionament del Consell General  
11.1.- El Consell General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada tres mesos. En 
sessió extraordinària es reuneix sempre que la convoqui la Presidència, per iniciativa pròpia o a petició d'un 
terç dels membres del dit Consell. 

11.2.- Els acords s'adoptaran per majoria simple i el President ostentarà el vot de qualitat . 

11.3.- Tanmateix, els acords relatius a l'atribució i la delegació de competències, l'ampliació del Consorci, la 
modificació dels Estatuts, l'aprovació dels reglaments, els actes de disposició dels bens mobles que integren 
el patrimoni propi fins a la quantia que determini el Consell General i la resta d'actes de disposició del 
patrimoni propi, requereixen l'aprovació per majoria absoluta. 

11.4.- En tot el no previst per aquests Estatuts serà aplicable el que estableix la legislació aplicable a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de règim local per la Junta de Govern Local . 

11.5.- En totes les decisions, es procedirà amb voluntat d'assolir consensos i la cerca d'una presa de 
decisions paccionades actuant sota els principis de col�laboració de l 'article 7 dels presents estatuts. 

11.6.- En l'ordre del dia hi figurarà un apartat de seguiment on l'administrador donarà compte al Consell 
General del funcionament del centre. Hi podran assistir amb veu i sense vot altres persones de la comunitat 
educativa, prèvia petició al President. 

11.7.- Es celebrarà una reunió anual extraordinària dos mesos abans de la finalització del curs escolar per 
avaluar la marxa del centre. 

ArticleArticleArticleArticle     12121212.-.-.-.-    La PresidènciaLa PresidènciaLa PresidènciaLa Presidència
12.1.- Corresponen a la Presidència del Consell General les atribucions següents :
a) Representar el consorci, convocar les sessions, fixar l'ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats. 
En cas d'empat, té vot diriment, d'acord amb l'article 11.2 dels presents estatuts. 
b) Aprovar les habilitacions i suplements de crèdit i variacions pressupostàries que no siguin competència del 
Consell General. 
c) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments que no siguin competència del Consell 
General. 
d) Exercir la supervisió i la vigilància de tots els serveis i les activitats del Consorci en l'execució dels plans 
generals d'actuació i els programes sectorials que s 'acordin pel Consell General. 
e) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords del Consell 
General.
f) Elevar al Consell General la documentació i els informes que consideri oportuns . 
g) (...)
h) Nomenar un vicepresident, que serà del Consell Comarcal del Vallès Oriental . 
i) Exercir la prefectura del personal, aprovar l'oferta pública d'acord amb el pressupost i les bases aprovades i 
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques així com nomenar, sancionar i fer 
cessar el personal del Consorci , a proposta de l'Administrador. 
j) Resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial i l'exercici d'accions, quant a les reclamacions 



prèvies a les vies civil i laboral. 
k) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, autoritzar i disposar 
despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que 
preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el 
pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, 
llevat les de tresoreria, que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vies en cada moment no 
superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior, reconèixer obligacions en els límits de la seva 
competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
l) Totes les funcions no atribuïdes expressament a altres òrgans del consorci . 

12.2.- En cas d'urgència, podrà adoptar sota la seva responsabilitat, quantes mesures siguin necessàries pel 
bon funcionament del centre amb ratificació posterior , si s'escau, a la propera sessió del Consell General . 

ArticleArticleArticleArticle     13131313.-.-.-.-    La VicepresidènciaLa VicepresidènciaLa VicepresidènciaLa Vicepresidència
La vicepresidència nomenada podrà exercir les funcions que es preveguin en aquests Estatuts i les que li 
deleguin la Presidència o el Consell General . 

ArticleArticleArticleArticle     14141414.-.-.-.-    LLLL''''AdministradorAdministradorAdministradorAdministrador
14.1.- L'Administrador, personal directiu, és l'òrgan executiu del Consorci i té les funcions següents :
a) Executar i fer complir els acords del Consell General i les disposicions de la Presidència, la normativa 
reguladora de la funció pública i la legislació relativa al sistema educatiu . 
b) Actuar per delegació de la Presidència com a òrgan de contractació ordinari del Consorci i atorgar els 
conveni s i els contractes, amb l'aprovació prèvia d'aquest pel Consell General. 
c) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Administrador amb les administracions 
públiques, les institucions, les entitats i els particulars. 
d) L'administració ordinària del Consorci i administrar el patrimoni i els béns del Consorci, d'acord amb les 
atribucions que li hagin estat encomanades pel Consell General . 
e) Assolir els objectius que estableixi el Consell General . 
f) Proposar al Consell General el pressupost anual, els plans generals d'actuació i els plans d'inversió del 
Consorci. 
g) Presentar anualment al Consell General l'inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de 
l'entitat i el resultat de la gestió educativa i econòmica de l 'exercici anterior. 
h) Actuar com a òrgan superior en matèria de personal del Consorci i elaborar les propostes de relació dels 
llocs de treball, de conformitat amb les delegacions que se li facin . 
i) Proposar al Consell General les instruccions i les circulars internes relatives al funcionament i l'organització 
del Consorci. 
j) Executar el pla d'inversions anual i formalitzar, si s'escau, els contractes d'obres, instal�lacions, serveis i 
subministraments. 
k) Proposar el nomenament i el cessament dels càrrecs de l 'estructura de gestió del Consorci , sempre que no 
correspongui fer-ho a un altre òrgan. 
l) Contractar i autoritzar despeses dins els límits que estableix el Consell General i ordenar els pagaments del 
Consorci, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Consell General . 
m) Vetllar per la millora dels mètodes de treball, així com per la conservació i el manteniment dels serveis , les 
instal�lacions i els equipaments del Consorci . 
n) Preparar la documentació que, per mitjà de la Presidència, s'hagi de sotmetre a la consideració del Consell 
General i informar de tot el que sigui necessari per a l'exercici adequat de les seves competències, 
particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i als plans generals d 'actuació. 
o) Informar periòdicament el Consell General sobre el funcionament i l 'estat de la situació del Consorci .
p) Les altres que li atribueixin aquests Estatuts i les que el Consell General i la Presidència li deleguin, dins 
de les seves atribucions respectives . 

14.2.- Les funcions previstes en l'apartat anterior s'entenen sens perjudici de les que són atribuïdes a la resta 
d'òrgans del Consorci d'acord amb aquests Estatuts. 

14.3.- Serà l'encarregat de fer un seguiment diari de les incidències que es produeixin i tindrà com a prioritat 
establir una relació permanent amb els pares, mares, professionals i representants d'aquests, posant-ho en 
coneixement del President i del Consell General i actuant de forma immediata quan s 'escaigui. 

CAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOL    3333
RÈGIM ECONÒMIC I JURÍDIC I POLÍTICA DE QUALITAT DEL SERVEI PÚBLIC EDUCATIURÈGIM ECONÒMIC I JURÍDIC I POLÍTICA DE QUALITAT DEL SERVEI PÚBLIC EDUCATIURÈGIM ECONÒMIC I JURÍDIC I POLÍTICA DE QUALITAT DEL SERVEI PÚBLIC EDUCATIURÈGIM ECONÒMIC I JURÍDIC I POLÍTICA DE QUALITAT DEL SERVEI PÚBLIC EDUCATIU

ArticleArticleArticleArticle     15151515.-.-.-.-    PatrimoniPatrimoniPatrimoniPatrimoni     
15.1.- Per al compliment de les seves funcions, el Consorci pot tenir un patrimoni propi, format pel conjunt de 
béns, drets i obligacions que li siguin adscrits i pels que en un futur adquireixi o li siguin incorporats .
El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment el 
Consell General. 



15.2.- Per als actes de disposició del patrimoni propi el Consorci requerirà l'autorització del Consell General 
amb el quòrum previst en l'article 11.2 d'aquests Estatuts.

15.3.- El patrimoni que les entitats consorciades aportin al Consorci s'adscriurà funcionalment a aquest ens. 
Aquestes entitats podran mantenir la titularitat del patrimoni esmentat . 

ArticleArticleArticleArticle     16161616.-.-.-.-    RecursosRecursosRecursosRecursos
Per realitzar els seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents :
a) Les aportacions efectuades per les entitats consorciades . 
b) El conveni de finançament signat amb el Departament d 'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
c) Les subvencions, els ajuts, els donatius i els béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol .
d) Els rendiments dels serveis que presti , que estaran adscrits directament al pressupost del centre .
e) Els crèdits que s'obtinguin.
f) Els productes del seu patrimoni.
g) Tots els altres que li puguin correspondre . 

ArticleArticleArticleArticle     17171717.-.-.-.-    Pressupost i gestió financeraPressupost i gestió financeraPressupost i gestió financeraPressupost i gestió financera
17.1.- El Consorci tindrà un pressupost anual propi, aprovat pel Consell General i formalitzarà anualment la 
seva comptabilitat. 
El Consell General, a proposta del President i previ informe de la Intervenció, aprovarà un pressupost anual 
d'ingressos i despeses abans del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent. 
Igualment, n'aprovarà les modificacions durant l'exercici. Si en aquella data no s'ha aprovat el pressupost, 
s'entendrà prorrogat l'anterior. 
El règim pressupostari i comptable s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local i altra normativa 
que en el futur es dicti sobre la matèria. Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió 
pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits dels fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l 'operatòria en pagaments. 

17.2.- Tots els actes, documents i expedients de l'Administració del Consorci, amb independència de la seva 
naturalesa jurídica, de la que se'n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al 
control i al fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 223 
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la llei d'hisendes locals. Tanmateix, haurà de 
retre comptes al Tribunal de Comptes i la Sindicatura . 

17.3.- La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, en 
la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, 
correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d'Intervenció general. 

17.4.- La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i un màxim de quatre 
vocals (dos de cada ens) a designar per la Junta General en la primera sessió plenària . 

ArticleArticleArticleArticle     18181818.-.-.-.-    ContractacióContractacióContractacióContractació
18.1.- La contractació del Consorci s'ha d'ajustar a les previsions de la legislació sobre contractes de les 
administracions públiques.

18.2.- Les competències que la legislació vigent en matèria de contractes atribueix a l'òrgan de contractació 
corresponen a la Presidència del Consell General , que les podrà delegar en l'Administrador del Consorci. 

18.3.- La Mesa de Contractació és designada per l 'òrgan de contractació. 

ArticleArticleArticleArticle     19191919.-.-.-.-    Règim de recursos i reclamacionsRègim de recursos i reclamacionsRègim de recursos i reclamacionsRègim de recursos i reclamacions
19.1.-  Els actes de la Presidència i del Consell General són susceptibles de ser recorreguts mitjançant recurs 
potestatiu de reposició, regulat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; o bé directament mitjançant recurs contenciós administratiu, 
previst en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa . 

19.2.- Les reclamacions de responsabilitat patrimonial i l'exercici d'accions, quant a les reclamacions prèvies 
a les vies civil i laboral, es regeixen per les previsions de les lleis esmentades . 

ArticleArticleArticleArticle     20202020.-.-.-.-    Del personalDel personalDel personalDel personal
20.1.- El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb les 
plantilles aprovades. 
El nombre, classificació i funcions estan determinats a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball 
prèviament aprovades. 

20.2.- El personal funcionari d'altres administracions adscrit al Consorci romandrà en la situació 
administrativa corresponent, sens perjudici de ser baixa en la plantilla corresponent de l'administració 
d'origen. 



20.3.- El personal laboral procedent del Consell Comarcal del Vallès Oriental manté el règim jurídic i les 
condicions del seu lloc de treball que gaudia en la seva relació laboral de procedència, en les condicions que 
provenen de l'aplicació dels conveni s col�lectius dels diferents sectors . 

20.4.- Els òrgans del Consorci exerciran directament, respecte del personal docent del centre, les 
competències pròpies de la gestió del personal, amb el número i les categories professionals que hagin 
establert la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el nombre i tipologia d'alumnes del centre, amb 
caràcter previ a la signatura del conveni de finançament del Consorci . 

ArticleArticleArticleArticle     21212121.-.-.-.-    De la política de qualitat en el servei públic dDe la política de qualitat en el servei públic dDe la política de qualitat en el servei públic dDe la política de qualitat en el servei públic d ''''educació especialeducació especialeducació especialeducació especial
21.1.- El Consorci aprovarà un pla Director i implementarà una carta de serveis. Fonamentarà una política 
d'indicadors que permetin una avaluació continuada dels serveis que presta , cercant una millora continuada. 

21.2.- Periòdicament es realitzaran enquestes de satisfacció i es dissenyaran processos i estructures per 
assolir certificats de qualitat de conformitat amb les normes vigents en cada moment . 

21.3.- Es fomentarà la transversalitat, la horitzontalitat i la reducció i agilització de tràmits en al gestió del 
centre. 

CAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOL    4444
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS ESTATUTS ....    DURADA I DISSOLUCIÓDURADA I DISSOLUCIÓDURADA I DISSOLUCIÓDURADA I DISSOLUCIÓ

ArticleArticleArticleArticle     22222222.-.-.-.-    Modificació dels EstatutsModificació dels EstatutsModificació dels EstatutsModificació dels Estatuts     
La modificació o dissolució d'aquests Estatuts, amb l'acord del Consell General i amb el quòrum establert en 
l'article 11.3, ha de ser ratificada per cadascun dels ens consorciats i ser aprovada amb les mateixes 
formalitats emprades per a l'aprovació dels Estatuts inicials. 

ArticleArticleArticleArticle     23232323.-.-.-.-    Durada i causes de dissolucióDurada i causes de dissolucióDurada i causes de dissolucióDurada i causes de dissolució
El Consorci tindrà una durada indefinida per al compliment dels fins assenyalats en aquests estatuts i 
subsistirà mentre perdurin els esmentats fins, no obstant el Consorci es podrà dissoldre per alguna de les 
causes següents:
a) Impossibilitat de realització dels seus fins, motivat per la falta o insuficiència de les aportacions 
compromeses per les administracions educatives o per qualsevol altra causa, mitjançant acord adoptat per 
majoria absoluta de membres del Consell General i ratificació dels ens consorciats .
b) Transformació del Consorci en una altra entitat, per acord concurrent de les Administracions consorciades. 

c) Acord mutu dels ens consorciats.

ArticleArticleArticleArticle     24242424.-.-.-.-    Règim jurídic de la dissolució i separació dels seus membresRègim jurídic de la dissolució i separació dels seus membresRègim jurídic de la dissolució i separació dels seus membresRègim jurídic de la dissolució i separació dels seus membres
24.1.- L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns 
pertanyents al Consorci i com hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal�lacions existents que es 
determinarà sempre en funció de les aportacions realitzades per cadascun dels membres procedint-ne a la 
seva retrocessió. 

24.2.- La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al President 
del Consorci, amb 6 mesos d'antelació, sempre que l'entitat que es separa estigui al corrent dels seus 
compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació . 

24.3.- No obstant això, les entitats consorciades podran, amb l'acord unànime del Consell General, obtenir la 
respectiva separació del Consorci en qualsevol moment, de forma instantània, adequant al nou règim els 
estatuts. 

TercerTercerTercerTercer :::: Sotmetre a informació pública l'anterior modificació i l'aprovació del Text Refós dels Estatuts 
pel termini de 30 dies, i acceptar la delegació del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero 
per fer conjuntament la publicitat en el BOP i en el DOGC

QuartQuartQuartQuart: Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Text Refós dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial 
Montserrat Montero amb inclusió de la modificació dels mateixos que consta en aquest expedient . 

Alcalde president:
Passem al punt número 9, que és un dictamen en aquest cas de tràmit en el que es modifiquen uns 



punts molt concrets dels Estatus del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero, endavant

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Junta de Portaveus, apartat de Mocions, que per acomiadar l'any, ha estat un prolífic en 
Mocions, acabem la sessió amb unes quantes mocions.

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    
DE CONVERGÉNCIA I UNIÓDE CONVERGÉNCIA I UNIÓDE CONVERGÉNCIA I UNIÓDE CONVERGÉNCIA I UNIÓ,,,,    DDDD''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA,,,,    I DI DI DI D''''ACCIÓ PER GRANOLLERSACCIÓ PER GRANOLLERSACCIÓ PER GRANOLLERSACCIÓ PER GRANOLLERS,,,,    RELATIVA A LARELATIVA A LARELATIVA A LARELATIVA A LA    
DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MODEL CATALÀDECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MODEL CATALÀDECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MODEL CATALÀDECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MODEL CATALÀ    
DDDD''''IMMERSIÓ LINGÜÍSTICAIMMERSIÓ LINGÜÍSTICAIMMERSIÓ LINGÜÍSTICAIMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ....

El dia 12 de desembre de 2012, en el Palau de la Generalitat, el Consell Escolar de Catalunya, en 
sessió plenària, va aprovar la següent DECLARACIÓ en Defensa del Model Català d'Immersió 
Lingüística:

"El Consell Escolar de Catalunya, organisme superior de participació de la comunitat educativa no 
universitària, reunit el 12 de desembre de 2012 en sessió plenària extraordinària al Palau de la 
Generalitat per valorar els plantejaments relatius a la Ilengua catalana de I'Avantprojecte de Ilei 
orgànica de millora de la qualitat de I'educació presentada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 
expressa el seu posicionament mitljançant les consideracions que segueixen :

1. En aplicació de l'Estatut d'autonomia i de la Llei d'educació de Catalunya, s'ha desenvolupat i 
consolidat un model pedagògic i de convivència eficaç; i respectuós amb tots els alumnes, siguin 
quins siguin els seus bagatges, necessitats o procedències. L'esperit que guia aquesta manera de 
pensar i de fer no és altre que la històrica voluntat integradora de Catalunya, que en termes educatius 
es tradueix en la no-separació dels alumnes per raó de Ilengua. Aquesta voluntat ja fou present en 
I'època de la República i, més endavant, durant la transició democràtica, seria assumida en el procés 
constituent, recollida per I'Estatut d'autonomia de 1979 i materialitzada en I'obra de govern posterior.

2. El sistema d'immersió lingüística, que d'acord amb aquesta voluntat integradora s'aplica a 
Catalunya des de fa tres dècades, ha estat reconegut internacionalment com un model d'èxit perquè, 
segons demostren múltiples estudis i avaluacions, assegura el coneixement de les dues Ilengües 
oficials per part de tot I'alumnat, alhora que afavoreix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. 
Aquest sistema contribueix de manera decisiva a la convivència escolar i al bon funcionament de la 
institució educativa, evitant  la segregació i possibilitant la compensació de desigualtats socials .

3. Al lIarg de tots aquests anys s'ha demostrat que la utilització del català com a Ilengua vehicular de 
I'ensenyament és del tot compatible amb el respecte als drets lingüístics personals deis alumnes, al 
mateix temps que evita la segregació per raons d'idioma. En diverses ocasions el Consell Escolar de 
Catalunya s'ha fet ressò del sentiment de la comunitat educativa catalana en favor d'aquest model i de 
la seva voluntat de desplegar-lo i aprofundir-Io.



4. El Consell Escolar de Catalunya ha estat i és testimoni de la bona feina de I'escola catalana i del 
gran esforç; dels seus professionals per adequar I'ensenyament de les lIengües a la realitat 
sociolingüística, fins i tot en entorns molt complexos, afermar I'ús del català com a lIengua vehicular i 
d'aprenentatge i alhora garantir el domini del castellà, en un context sempre caracteritzat per 
I'absència de conflictivitat i I'harmonia escolar en I'àmbit lingüístic. Els centres docents treballen 
perquè tot I'alumnat aprengui a estimar i respectar totes les lIengües i s'interessi per conéixer-Ies. 
Prosseguir en aquesta línia és essencial per tal que el català mantingui la condició de lIengua de 
referència, continuï actuant com a factor d'integració i cohesió social i s'afermi com a vehicle de 
creixement, participació i projecció personals .

En concordança amb aquests plantejaments, el Consell Escolar de Catalunya considera inacceptable 
que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport pretengui imposar una normativa que menysté la lIengua i 
la cultura catalanes en I'ensenyament i que impossibilita la continuïtat de I'escola inclusiva i del 
sistema d'immersió lingüística en establir la segregació dels alumnes per raons de lIengua. La 
proposta ministerial, en definitiva, és inconsistent amb la realitat educativa catalana, és incompatible 
amb el marc estatutari vigent, expressa la voluntat intervencionista d'alterar substancialment el 
sistema educatiu i impedeix que amb I'educació es puguin satisfer de manera adient les expectatives 
de futur de I'alumnat de Catalunya.

En conseqüència, el Consell Escolar de Catalunya rebutja de manera unànime I'actual Avantprojecte 
de lIei orgànica de millora de la qualitat de I'educació i en demana la retirada o, si escau, la seva 
substitució per una nova redacció conforme al que disposen I'Estatut d'autonomia i la Llei d'educació 
de Catalunya. Al mateix temps, el Consell encoratja i dóna ple suport al Govern de la Generalitat i a 
les formacions polítiques en la defensa del sistema educatiu, del marc competencial i deis drets 
lingüístics aprovats pel Parlament i el poble de Catalunya ."

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

DONAR suport  a la present DECLARACIÓ en Defensa del Model Català d'Immersió Lingüística, del 
Consell Escolar de Catalunya, presa en sessió plenària del dia 12 de desembre de 2012, en el Palau 
de la Generalitat. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor :  20 PSC: 13 CIU: 5 ICV-EUiA-E: 1 AG:         
Vots en contra :  4 PP: 4
Abstencions :  Cap

Alcalde president:
Següent.

10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE L''''OFICINAOFICINAOFICINAOFICINA    
DDDD''''ATENCIÓ AL CIUTADÀATENCIÓ AL CIUTADÀATENCIÓ AL CIUTADÀATENCIÓ AL CIUTADÀ ....

Segons l'article 9.2 del títol preliminar de la Constitució Española: “  corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política , económica, cultural y social”

Amb l'objectiu de poder millorar la qualitat de vida de les persones amb una  discapacitat que els 
impossibilita desenvolupar-se amb total autonomia, el grup municipal del Partit Popular  insta a l'equip 
de Govern a:



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

1. -L'Ajuntament estudiarà dotar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà dels mitjans necessaris per a què es 
puguin registrar les instàncies en Braïlle .

2.-Continuar en el camí cap a la accessibilitat de tota la ciutadania a la administració pública, 
instal�lant també a l'OAC, un sistema d'atenció a persones amb discapacitat verbal i auditiva.

3.- Estudiar la possibilitat i la conveniència de formar al funcionariat en el coneixement del Sistema 
Braïlle i del llenguatge de signes.

4.- Incloure en l'apartat de mèrits el coneixement dels sistemes de comunicació esmentats en futures 
convocatòries de places públiques. 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Següent.

 
10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA EXIGINT LA RETIRADAEUIA EXIGINT LA RETIRADAEUIA EXIGINT LA RETIRADAEUIA EXIGINT LA RETIRADA    
DE LES BALES DE GOMA QUE UTILITZEN ELS MOSSOS DDE LES BALES DE GOMA QUE UTILITZEN ELS MOSSOS DDE LES BALES DE GOMA QUE UTILITZEN ELS MOSSOS DDE LES BALES DE GOMA QUE UTILITZEN ELS MOSSOS D ''''ESQUADRAESQUADRAESQUADRAESQUADRA....

Atès que a la darrera vaga general del 14 de novembre, una dona de 42 anys va perdre l’ull esquerre 
per l’impacte d’una bala de goma disparada pels Mossos d’Esquadra.

Atès que no és la primera víctima d'aquests projectils, en els últims anys són moltes les persones que 
s'han trobat en la seva mateixa situació en el nostre país, des de l’any 2001 hi ha documentats 9 
casos, només a Catalunya. 

Atès que les bales de goma no discriminen, no discriminen per edat, com no ho fan per sexe ni per 
filiació política, les bales de goma ens poden afectar a tots. Les bales de goma són un arma perillosa, 
mortal com es va demostrar als carrers de Bilbao, que augmenten la seva perillositat quan són 
disparades il�legalment apuntant a les persones.

Atès que aquestes bales de goma són un arma altament perillosa ja que encara que està considerada 
dins del grup de les armes menys letals, no exclou la possibilitat de la mort en cas que colpegi a parts 
vulnerables del cos, especialment en el pit i el crani. Nombrosos estudis científics publicats evidencien 
que els ferits greus a causa d'aquests projectils no són un fet anecdòtic o fortuït, sinó que hi ha una 
probabilitat molt alta que els subjectes rebin l’impacta d'aquestes bales de goma en parts del cos 
vulnerables, per damunt de la cintura.

Atès que cada vegada hi ha més víctimes de la violència policial desmesurada, i cada vegada es 
deixa més màniga ampla al cos de policia per exercir aquesta violència amb total impunitat, ja que en 
aquests moments és la policia la que decideix quines armes utilitzarà i amb quins protocols d’actuació .

L’origen d’aquest problema cada vegada més greu és al Parlament i al Govern, que no pren les 
responsabilitats que li pertoquen en la gestió dels Mossos d’Esquadra.



Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa al Ple els següents

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

- Demanar la retirada immediata de les bales de goma així com de les escopetes que les disparen. 

- Demanar que sigui el poder executiu i el legislatiu, és a dir, el Govern i el Parlament, qui reguli 
les lleis sobre els armaments de la policia i els protocols d’actuació, i que vetlli perquè aquests es 
facin complir.
- Demanar les responsabilitats que pertoquin al conseller d’Interior per les actuacions dels mossos 
d’esquadra del dia 14 de novembre i pels danys físics i morals ocasionats vers les persones .
- Traslladar aquest acord a la Conselleria d’interior de la Generalitat de Catalunya i al Parlament 
de Catalunya. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor :  15 PSC: 13 ICV-EUiA-E: 1 AG:         1
Vots en contra :  4 PP: 4
Abstencions :  5 CIU: 5

Alcalde president:
Següent.

 
10101010....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA ENEUIA ENEUIA ENEUIA EN    
SUPORT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I CONTRA LES RETALLADES EN AQUESTSUPORT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I CONTRA LES RETALLADES EN AQUESTSUPORT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I CONTRA LES RETALLADES EN AQUESTSUPORT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I CONTRA LES RETALLADES EN AQUEST    
SECTORSECTORSECTORSECTOR....    

Atès que el passat dia 3 de desembre, es celebrava el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat.

Atès que s’han d'aturar noves retallades i més, en un sector tan vulnerable de la societat com aquest, 
volem que es garanteixin els drets de les persones amb discapacitats i dels treballadors i les 
treballadores del sector, que, malgrat les greus situacions personals i socials a què es veuen abocats 
per aquesta crisi i per la manera d'actuar dels governs català i espanyol, continuen oferint la millor 
atenció possible als usuaris i usuàries dels nostres serveis .

Atès que la major part de les entitats que treballen en aquest sector, a causa dels retards en el 
pagament i el deute pendent de la Generalitat de Catalunya, presenten problemes de liquiditat. 

Atès que la Generalitat i el govern espanyol no respecten tots els acords, concerts i compromisos amb 
les entitats socials que estan assumint aquest servei públic .

Atès, que fins al moment, les retallades de la Generalitat de Catalunya han suposat l’impagament del 
mes de juliol i retards en els pagaments mensuals als centres i entitats, l'ampliació de ràtios de fins al 
8%-acordades entre patronals i administració , la presentació d'expedients de regulació d'ocupació 
parcials, temporals o d'extinció de contractes, l'aplicació de les retallades del sector públic als  
treballadors de centres privats amb la negociació col�lectiva  pròpia , i tot  això en un sector amb salaris 
molt precaris, que majoritàriament es situen entre el salari mínim interprofessional i els  1.000 euros.
Atès que les retallades del pressupost afecten 7.500 entitats, al voltant de 150.000 usuaris i usuàries, i 



uns 50.000 treballadors i treballadores, posant en perill, en uns quants casos, la viabilitat de les 
entitats afectades.

Per tot això el grup municipal d'ICV-EUIA proposa al Ple l'adopció dels següents acords,

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

1. Donar suport  als  col�lectius que treballen amb persones amb discapacitat .

2. Demanar al pròxim govern de la Generalitat que compleixi i mantingui  tots els acords signats amb 
els ajuntaments i entitats concertats i el pagament dels endarreriments, per no posar en perill el seu 
futur .

3. Demanar a l’Ajuntament de Granollers que mantingui els llocs  de treball en aquest sector, i el  
pressupost per a l’any 2013, i ampliar-lo si cal.

4. Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
municipis de Catalunya, així com a les entitats locals i nacionals que treballen amb el col�lectiu de 
persones amb discapacitats.

 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, següent.

 
10101010....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA CONTRAEUIA CONTRAEUIA CONTRAEUIA CONTRA    
LA DECISIÓ DEL GOVERN CENTRAL DE NO REVALORITZAR LES PENSIONSLA DECISIÓ DEL GOVERN CENTRAL DE NO REVALORITZAR LES PENSIONSLA DECISIÓ DEL GOVERN CENTRAL DE NO REVALORITZAR LES PENSIONSLA DECISIÓ DEL GOVERN CENTRAL DE NO REVALORITZAR LES PENSIONS ....

Atès que el Consell de Ministres del passat 30 de Novembre va aprovar per Reial Decret-Llei la no 
revalorització de les pensions, tenint present l’IPC vigent.

Atès que el Ple del Congrés va aprovar el passat 30 d’octubre, per unanimitat, una moció presentada 
per Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA) en la que es demanava al Govern la revalorització de les 
pensions per a compensar la inflació.

Atès que la revalorització anual de les pensions era un compromís dels Pactes de Toledo, acords 
fonamentals per tal de garantir la sostenibilitat i viabilitat del sistema públic de pensions .

Atès que la no revalorització de les pensions pel que fa al 2012 atenta retroactivament contra els drets 
ja adquirits dels pensionistes i , per tant, aquesta mesura resulta anticonstitucional.

Atès que les pensions són un pilar fonamental de l’Estat de Benestar, més encara en temps de crisi.

Atès que els pensionistes són un dels col�lectius més vulnerables de la societat i que, a més, ja estan 
assumint el cost de bona part de la crisis mitjançant retallades dels seus drets socials (ajudes a la 
dependència, repagament sanitari, ...)

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, planteja al Ple Municipal l 'adopció dels següents acords,

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

1.- Manifestar la seva disconformitat amb aquesta mesura de no revaloritzar les pensions .



2.- Instar al govern central a incrementar les pensions per compensar la inflació i salvaguardar el 
poder adquisitiu dels pensionistes.

3.- Demanar al Defensor del Pueblo i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles que presentin 
un recurs d’anticonstitucionalitat contra aquesta mesura.

4.- Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern de l’Estat , als grups parlamentaris de les Corts 
Espanyoles, al Defensor del Pueblo, als sindicats i a les entitats municipalistes de Catalunya . 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor :  20 PSC: 13 CIU: 5 ICV-EUiA-E: 1 AG:     1
Vots en contra :  4 PP: 4
Abstencions :  Cap

 

Alcalde president:
Molt bé, i la última moció de l'any,

10101010....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA ENEUIA ENEUIA ENEUIA EN    
CONTRA DE LES TAXES JUDICIALSCONTRA DE LES TAXES JUDICIALSCONTRA DE LES TAXES JUDICIALSCONTRA DE LES TAXES JUDICIALS     

La Llei 10/2012 de 20 de novembre, publicada en el BOE del passat 21 de novembre, estableix les 
noves taxes que seran aplicables en tres dels cinc ordres jurisdiccionals: civil, 
contenciós-administratiu i social.

Atès que la nova normativa, que ha suscitat el rebuig del Defensor del Poble i nombrosos col�lectius 
professionals i d'usuaris, així com de tot el ventall parlamentari excepte el PP, limitarà l'accés a la 
Justícia a la ciutadania, que ja està sent maltractada per altres mesures del Govern.

Atès que les taxes judicials limitaran i impediran l'accés a la justícia per raons econòmiques a la 
majoria de la població, minvant la tutela judicial efectiva que estableix l'article 24.1 de la Constitució 
Espanyola.

Atès que amb uns límits d'ingressos, que es manifesten com no garantistes per a l'accés a la Justícia, i 
que no aborden l'impediment del doble gravamen que poden patir els administrats en existir taxes de 
caràcter autonòmic. 

Atès que tampoc s’aborden reformes de caràcter organitzatiu que poguessin aportar racionalització, 
agilització i optimització al funcionament de la Justícia .

Atès que aquest Ajuntament ha expressat, en diferents ocasions, el compromís amb l'Estat social i 
democràtic de dret, el caràcter de la Justícia com a servei públic i no com a eina recaptatòria que 
castiga especialment a sectors ja excessivament estomacats per altres mesures del Govern .

Atès que és una llei que posa en risc, donada la situació de crisi econòmica, drets fonamentals com el 
Treball, Sanitat, Habitatge, Educació o un salari digne i que l'oposició a aquesta ha estat manifestada 
pel Defensor del Poble, col�lectius professionals de jutges, fiscals i advocats, associacions d'usuaris i 
representants de funcionaris de l'administració de Justícia, que la consideren com, possiblement, 
inconstitucional. De fet, el precipitat anunci d'una moratòria de la seva entrada en vigor no és sinó el 
reconeixement de les deficiències formals i materials observades, tant en el contingut de la norma 
com en la gestió de la seva tramitació i entrada en vigor.

Per tot això el Grup municipal d'ICV-EUIA proposa al Ple els següents



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

1. Rebutjar la Llei 10/2012 de 20 de novembre i proposar la seva retirada.

2. Sol�licitar, en cas que no es retiri aquesta normativa, que el defensor del poble i els grups 
parlamentaris del Congrés i el Senat presentin un recurs d'inconstitucionalitat.

3. Donar suport a tots els col�lectius que s'oposen a aquesta normativa totalment injusta i que castiga 
a  les persones més vulnerables 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor :  20 PSC: 13 CIU: 5 ICV-EUiA-E: 1 AG:               
Vots en contra :  4 PP: 4
Abstencions :  Cap

 

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, entrem en el tron de precs, preguntes interpel�lacions, per part d'Esquerra, alguna 
pregunta senyor Casanoves, endavant

Senyor Casanoves:
Com bé sap l'Alcalde, la setmana passada hi va haver un tancament a l'Hospital de 24 hores per part 
de treballador i treballadores, i en una visita que vaig fer a allà, em van manifestar el seu neguit sobre 
informacions que els hi arriben d'un possible tancament d'urgències centre. El que li volia preguntar es 
si té alguna informació sobre el tema, i li trasllado el neguit que tenen.

Alcalde president:
Doncs no en tinc cap notícia, alguna altra pregunta. Per part del Partit Popular, no?, per part de 
Convergència i Unió, tampoc?  

Senyor Canal:
Bon Nadal !

Alcalde president:
Bé, en tot cas, abans de fer-ho jo, desitjar-vos Bon Nadal a tots, és l'hora de les persones que ens 
acompanyen, i avui ens acompanya entre altres, el rapsoda del Vallés, que com és habitual es vol 
adreçar les seves paraules, la seva poesia, i li agraïm especialment.

Alcalde president:
Bon Nadal !

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