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Alcalde: Molt bé, bona tarda. Malgrat no sigui dimarts, fem Ple. Fem Ple el dilluns perquè ens va 
semblar que fer un plenari coincidint amb la revetlla era un pel agosarat i per tant, de comú acord amb 
la Junta de Portaveus, el vam passar al dia d'avui.
En tot cas deixeu-me començar excusant la presència de la regidora Aroa Ortego, al  mateix temps 
que fem constar també en acta, en nom de tots els Grups, la felicitació pel naixement de la seva filla 
Arlet, que justament va néixer, em sembla, el dia després del Ple passat, no se que va passar en 
aquell Ple que va provocar un avançament de les felices circumstàncies . 
Em sembla que també faltarà en Josep Maria Noguera, per tant l'excusarem. Dit això, si els hi sembla 
passem a aquest Ple ordinari. 

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     27272727    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE     2014201420142014

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 27 de maig de 2014 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents.

 
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    18181818    AAAA    21212121,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    6666,,,,    13131313,,,,    20202020    IIII    27272727    DE MAIGDE MAIGDE MAIGDE MAIG,,,,    
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 SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT 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    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .

 
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 .... 

La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar les resolucions 
indicades.

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE GRANOLLERS PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2015201520152015

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

D'acord amb les instruccions que cada any dicta el Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya referents al calendari oficial de festes oficials laborals per a l'any 2015. En 
l'Ordre que es publica cada any s'estableix que: "A més de les festes esmentades es fixaran, 
mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments."
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Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, requereix a l'Ajuntament de Granollers, amb registre d'entrada núm. 11816 del dia 6 de 
juny de 2014, la notificació de l'acord de Ple que determini les dues festes locals de Granollers per al 
2015.

Tradicionalment els dos dies fixats com a festes laborals locals han estat el divendres immediatament 
posterior al dijous de l'Ascensió i el divendres següent a l 'últim dijous del mes d'agost.

Atès l'informe favorable de la Secretària General que s'adjunta a l'expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i 
el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 
152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny.

2222nnnn....    D'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya .

3333rrrr.... El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en l'article 46, s'estableix que el Ple ha d'adoptar l'acord 
relatiu a l'establiment de les festes laborals locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar com a festes locals de Granollers per a l'any 2015 els dies següents: 15 de maig 
(l'Ascensió) i 28 d'agost (Festa Major).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà i al Servei d'imatge i relacions institucionals de l 'Ajuntament de Granollers

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A    
FAVOR DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSFAVOR DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSFAVOR DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒSFAVOR DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS,,,,    EN MATÈRIA DEEN MATÈRIA DEEN MATÈRIA DEEN MATÈRIA DE    
MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLSMANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLSMANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLSMANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLS    
COMPLEMENTARISCOMPLEMENTARISCOMPLEMENTARISCOMPLEMENTARIS ....

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

El Ple de la corporació que va tenir lloc el dia 29 d'octubre de 2013, va aprovar la delegació de 
competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de 
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris .

El termini de vigència de la delegació s'inicia l'1 de novembre de 2013 i  finalitza el 31 d'octubre de 
2023, per la qual cosa la primera anualitat de la delegació finalitza el  31 d'octubre de 2014.

En els punt SEGON i TERCER relatius a l'autorització de la despesa i a declarar la plurianualitat 
respectivament s'indicaven les anualitats i codis d'aplicació pressupostaria on s'havia d'aplicar les 
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despeses derivades de l'acord. 

D'acord amb l'informe emès s'ha comprovat que alguns codis pressupostaris són incorrectes i que la 
distribució anual s'ha de modificar:

• La totalitat de l'import destinat a executar obresobresobresobres de la primera anualitat (1/11/2013 a 31/10/2014) 
per un import màxim de 120.000,00€ IVA inclòs, s'hauria d'haver distribuït entre els exercicis 2013 
(50.303,15€) i 2014 (69.696,85€) 

L'aplicació pressupostaria hauria d'haver estat al codi H311.16120.61904 del pressupost 
d'inversions, en canvi, la totalitat de l'import  s'aplica al codi pressupostari H311.16120.21000 de 
l'exercici 2014.

En aquest primer semestre de l'any s'han fet algunes petites actuacions per obres per un import 
total de 4.143,33€ que s'han aplicat a l'operació AD  7840/2014 de 120.000,00€, per la qual cosa 
la consignació actual és de l'import restant 115.856,67 €.

Les despeses corresponents a l'anualitat 2013 per import de 50.303,15 € es van aplicar al codi 
pressupostari H311.16120.61904.

Per tant, l'import previst per obres en el 2014 és per un import total de 69.696,85€ amb la 
distribució següent:

- despeses realitzades:    4.143,33 €   aplicades al codi pressupostari 
H311.16120.21000

- despeses a realitzar: 65.553,52 € s'aplicaran al codi pressupostari  
H311.16120.61904,

• El pressupost total de les despeses derivades del Pla DirectorPla DirectorPla DirectorPla Director    d'acord amb la clàusula SEGONA, 
punt 3 de la delegació de competències és per import de 145.200 (IVA inclós). La distribució de 
despeses, que figura a l'acord del Ple, entre les anualitats 2014 i 2015 es va fer amb aplicació del 
50% de la despesa a cada anualitat, és a dir 72.600,00€ a cadascuna. 

Aquesta distribució, no és correspon atès que segons el cronograma d'elaboració del Pla Director, 
durant el 2014 es farà el lliurament de la cartografía per import de 29.900,00€ i del primer 
lliurament del Diagnòstic de Funcionament per import de 30.000,00€, el que fa un total de 
59.900,00€ més la quota d'IVA corresponent (12.579,00€) en resulta un import total a consignar el 
2014 de 72.479,00€

De la mateixa manera, a l'anualitat 2015 figura per aquest concepte l'import de 72.600,00€ quan 
hauria de ser 72.721,00€ (IVA inclòs)

Les modificacions que es proposen no afecten al contingut de les obligacions de les parts de l'acord 
de delegació, ni a les quanties màximes previstes en el mateix .

1111a Anualitata Anualitata Anualitata Anualitat 2222a Anualitata Anualitata Anualitata Anualitat
ConcepteConcepteConcepteConcepte codi pressupostaricodi pressupostaricodi pressupostaricodi pressupostari

NovNovNovNov////DesDesDesDes    ''''13131313 GenGenGenGen////OctOctOctOct    ''''14141414 TotalTotalTotalTotal NovNovNovNov////DesDesDesDes    ''''14141414 GenGenGenGen////OctOctOctOct''''15151515 TotalTotalTotalTotal

H311.16120.21000 31.026,60 € 155.133,00 € 186.159,60 € 31.026,60 € 155.133,00 € 186.159,60 €Servei de 
manteniment 
pla director H311.16120.21000 0,00 € 72.479, 00 € 72479,00 € 0,00 € 72.721,00 € 72.721,00 €

subtotalsubtotalsubtotalsubtotal 31313131....026026026026,,,,60606060€€€€ 227227227227....612612612612,,,,00000000€€€€ 258258258258....638638638638,,,,60606060€€€€ 31313131....026026026026,,,,60606060€€€€ 227227227227....854854854854,,,,00000000€€€€ 258258258258....880880880880,,,,60606060€€€€

H311.16120.21000 0 4.143,33 € 4.143,33 € A determinar A determinar

Execució 
obres H311.16120.61904 50.303,15 € 65.553,52 € 115.856,67 € A determinar A determinar

SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal 50.303,15 € 69.696,85 € 120.000,00 € A determinar A determinar

TOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTE     
((((1111a Anualitata Anualitata Anualitata Anualitat ))))

81818181....329329329329,,,,75757575€€€€ 297297297297....308308308308,,,,85858585€€€€ 378378378378....638638638638,,,,60606060€€€€

De conformitat amb l'article 114.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitat Locals, la modificació de les delegacions s'ha d'adoptar amb les mateixes formalitats que les 
exigides per a l'atorgament.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

- Acord del Ple de la corporació del 29 d'octubre de 2013,  pel que s'aprova la delegació de 
competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de 
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris .

- Article 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
que diu: "Las Administraciones públicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos".

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Modificar el punt SEGON de l'acord de Ple Municipal de 29 d'octubre de 2013 que va 
aprovar la delegació de competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, 
en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris, en 
el sentit de modificar la distribució de la despesa anual i d'identificar els codis pressupostaris, d'acord  
els fets i fonaments de dret invocats, i amb el redactat següent:

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa anual màxima de 169.236,00 euros més 10% d'IVA, el que fa un 
total màxim anual de 186.159,60 euros en concepte de  manteniment del clavegueram municipal 
que inclou treballs de camp i oficina tècnica amb càrrec a la partida pressupostària 
H311.16120.21000 de cada exercici, sense incloure obres de cap tipus ni l'actualització del Pla 
Director. 

En concepte d'execució d'obres a executar durant la primera anualitat de la delegació, per un 
import total màxim fins a 99.173,55 euros més 20.826,45 euros en concepte d'Iva (21%), el que fa 
un total de 120.000,00 euros, amb la distribució següent:

- 50.303,15 € s'aplicaran al codi pressupostari H311.16120.61904  del pressupost  2013

-  4.143,33 € s'aplicaran al codi pressupostari H311.16120.21000  del pressupost 2014

- 69.696,85 € s'aplicaran al codi pressupostari H311.16120.61904  del pressupost 2014.

L'import màxim de les anualitats restants serà determinada per la consignació pressupostària 
anual. 

En concepte d'actualització del Pla Director en base a les capacitat hidràuliques i l'estat 
estructural de les clavegueres,  es contempla també com una delegació per un import total de 
120.000,00 euros + IVA (21%) a repartir en dues anualitats (2014/2015) amb càrrec a la partida 
H311.16120.21000 de l'exercici corresponent.

SegonSegonSegonSegon.... Modificar el punt TERCER de l'acord de Ple Municipal de 29 d'octubre de 2013 que va 
aprovar la delegació de competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, 
en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris, en 
el sentit de modificar la distribució de la despesa plurianual i els codis pressupostaris, d'acord  els fets 
i fonaments de dret invocats, i amb el redactat següent:

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat de la delegació de competències a favor del Consorci per a la 
defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram 
municipal i altres treballs complementaris per al període des de l'acceptació de la delegació de 
competències per part de l'òrgan competent del Consorci per a la defensa de la conca del riu 
Besòs, fins el dia 31 d'octubre de 2023, d'acord amb la distribució d'imports i anualitats amb 
aplicació als codis pressupostaris dels exercicis a continuació indicats i ss :

----     ExerciciExerciciExerciciExercici     2013201320132013    ((((01/1101/1101/1101/11////    aaaa    31/1231/1231/1231/12):):):):
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a) L'import de 28.206,00 euros més 2.820,60 euros d'IVA (10%), el que fa un total de 
31.026,60 euros en concepte de treballs de camp i oficina tècnica.

b) L'import màxim de 41.572,85€ + 8.730,30€ d'Iva (21%) el que fa un total de 50.303,15€ en 
concepte d'obres a executar a càrrec de la partida H311.16120.61904

----    ExerciciExerciciExerciciExercici     2014201420142014    ((((01010101////01010101    aaaa    31313131////10101010):):):):

a) L'import de 141.030,00 euros més 14.103,00 euros d'IVA (10%), el que fa un total de 
155.133,00 euros en concepte de treballs de camp i oficina tècnica.

b) L'import màxim de 57.600,70€ + 12.096,15€ d'Iva (21%) el que fa un total de 69.696,85€ 
en concepte d'obres a executar  amb la distribució següent:

- 4.143,33 € amb aplicació al codi H311.16120.21100

- 65.553,52 € amb aplicació al codi H311.16120.61904.

c) L'import màxim de 59.900,00€ + 12.579,00 d'Iva (21%) el que fa un total de 72.479,00€ en 
concepte d'actualització del Pla Director.

----    ExerciciExerciciExerciciExercici     2015201520152015::::

a) L'import de 169.236,00 euros més 16.923,60 euros d'IVA (10%), el que fa un total de 
186.159,60 euros en concepte de treballs de camp i oficina tècnica.

b) L'import actualment desconegut en concepte d'obres a executar que es determinarà per la 
consignació pressupostària anual aprovada.

c) L'import màxim de 60.100,00 euros més 12.621,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 72.721,00 euros en concepte d'actualització del Pla Director.

TercerTercerTercerTercer ....    Notificar aquest acord al Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besos

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica a fi d'efectuar les operacions comptables 
corresponents amb el detall següent:

- AD/ per import de 115.856,67 € de l'operació prèvia  AD 201400007840
- AD/ per import de 121,00 € de l'operació prèvia 201400007841
- AD per import de 65.553,52 € en concepte d'execució obres 2014
- ADFUT per import de 121,00 € en concepte de Pla Director.

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

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    18181818    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC    
((((12121212)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    AGAGAGAG    ((((1111))))    i ICVi ICVi ICVi ICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111)))),,,,    iiii        5555    abstencions  del Grup Municipal de CIUabstencions  del Grup Municipal de CIUabstencions  del Grup Municipal de CIUabstencions  del Grup Municipal de CIU     ((((5555).).).).

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENIDICTAMEN RELATIU A PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENIDICTAMEN RELATIU A PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENIDICTAMEN RELATIU A PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI    
ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT    ,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLES,,,,        LLLL''''AJUNTAMENT DE LES FRANQUESESAJUNTAMENT DE LES FRANQUESESAJUNTAMENT DE LES FRANQUESESAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES    
DEL VALLÈSDEL VALLÈSDEL VALLÈSDEL VALLÈS,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS,,,,    LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORTAUTORITAT DEL TRANSPORTAUTORITAT DEL TRANSPORTAUTORITAT DEL TRANSPORT    
METROPOLITÀ DE BARCELONA I LMETROPOLITÀ DE BARCELONA I LMETROPOLITÀ DE BARCELONA I LMETROPOLITÀ DE BARCELONA I L''''EMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELSEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELSEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELSEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS    
SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA ALS MUNICIPIS DESERVEIS DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA ALS MUNICIPIS DESERVEIS DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA ALS MUNICIPIS DESERVEIS DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA ALS MUNICIPIS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LES FRANQUESES I  LA ROCALES FRANQUESES I  LA ROCALES FRANQUESES I  LA ROCALES FRANQUESES I  LA ROCA;;;;        I  APROVAR LA LIQUIDACIÓI  APROVAR LA LIQUIDACIÓI  APROVAR LA LIQUIDACIÓI  APROVAR LA LIQUIDACIÓ    
DEL REPARTIMENT DEL DÈFICIT DEL SERVEI ENTRE ELS QUATRE AJUNTAMENTSDEL REPARTIMENT DEL DÈFICIT DEL SERVEI ENTRE ELS QUATRE AJUNTAMENTSDEL REPARTIMENT DEL DÈFICIT DEL SERVEI ENTRE ELS QUATRE AJUNTAMENTSDEL REPARTIMENT DEL DÈFICIT DEL SERVEI ENTRE ELS QUATRE AJUNTAMENTS,,,,    
CORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A LCORRESPONENTS A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013....

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació
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En data 27 de novembre de 2012 el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar procedir a la 
signatura del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, 
l'Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels 
serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del 
Vallès i la Roca del Vallès.

En l'acord primer del Conveni s'explicita la transformació provisional de les línies urbanes de la ciutat 
de Granollers, en filloles dins el transport públic interurbà, en els termes que es detallen en els 
annexos d’aquest Conveni dins del servei regular de transport de viatgers per carretera de la línia Sant 
Feliu de Codines-Barcelona, amb Filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 
1878; B - 102).

Les línies objecte de la liquidació de l 'exercici 2013, són les següents:

L1. Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa-Bellavista
L3 Plaça Europa-Estació de França

En l'arcord cinquè del Conveni es fa constar que el repartiment del dèficit entre els Ajuntaments per  a 
les línies L1, L20, L21, L22 i L3 , es realitzaran de conformitat amb la distribució següent :

Ajuntament de Granollers : 656.770,00 €
Ajuntament de Canovelles : 131.888,32 €
Ajuntament de Les Franqueses :   76.229,85 €
Ajuntament de La Roca :   25.647,43 €

En el supòsit  l'import total a satisfer superi l'inicialment previst , els Ajuntaments procediran a abonar 
la desviació corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat (Granollers 73,75 %; 
Canovelles 14,81 %; Les Franqueses 8,56 % i La Roca 2,88 %), mentre no es consensuí una nova 
fórmula. 

En el supòsit que l'import total a satisfer sigui inferior al màxim estimat la quantia a abonar per 
cadascú dels ajuntament es reduirà proporciolament en funció del percentatge d'aportació al 
finançament de cada una de les línies del servei.

Els ajuntaments de Granollers,  de Canovelles,  de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès,  
liquida cadascú directament a l’empresa Sagalés S.A, el cost de les línies.

L' Ajuntament de Granollers reb l'aportació que realitza l’ATM per raó del Contracte Programa i que pel 
2013 ha estat de 174.854,04 € (ingressos realitzats en dates: 1 d'abril, 1 de juliol i 31 d'octubre de 
2013 i 2 de febrer de 2014)  i ha de realitzar l'ingrés que els correspon a la resta d'ajuntaments, en la 
mateixa distribució que els percentatges d'aportació ((Granollers 73,75 %; Canovelles 14,81 %; Les 
Franqueses 8,56 % i La Roca 2,88 %)

En data 17 de febrer de 2014 l’empresa Sagalés S.A. ha presentat la documentació corresponent a la 
liquidació de les línies esmentades per l’exercici  2013.

L'empresa Sagales ha presentat  l'informe de l'auditoria del compte d'explotació del servei objecte del 
conveni.

D'acord amb l'informe emès pel director de  Serveis de Manteniment de Ciutat i Mobilitat de data 11 de 
juny de 2014, es  presenta un quadre resum amb la desviació entre les dades finals de l'exercici 
aportades per l’empresa Sagalés i l'estimació inicial per l'exercici 2013 recollida a l'annex 4 del 
Conveni, en referència  a les línies L1, L20, L21, L22 i L3 :

2013 PREVISIÓ FINAL DESVIACIÓ
COSTOS DEL 1.727.445,28 € 1.717.181,07 € -10.264,21 €
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SERVEI
INGRESSOS 
TARIFARIS

820.975,68 € 813.652,32 € -7.323,36 €

INGRESSOS 
PUBLICITARIS

15.934,00 € 20.820,94 € +4.886,94 €

DÈFICITDÈFICITDÈFICITDÈFICIT    890890890890....535535535535,,,,60606060    €€€€ 882882882882....707707707707,,,,81818181    €€€€ ----7777....827827827827,,,,79797979    €€€€
Nº VIATGERS 1.062.913 1.035.801 -27.112

1. Els costos finals es corresponen amb els que s'especificaven a l'apartat 1 de l'annex 3 del Conveni i 
que corresponien a que no hi hagués renovació de la flota, mentre que la previsió comptava que 2 
nous autobusos s'incorporessin al servei a partir de l'octubre 2013. La comissió de seguiment del 
Conveni va decidir de retardar la seva incorporació fins a la tardor de 2014, i d'aquí la diferència entre 
ambdues xifres.

2. Quant als ingressos tarifaris, atès que el nombre de viatgers ha estat inferior en 27.112, hi ha hagut 
una desviació negativa respecte a la previsió de 7.323,36 €, que s’ha compensat en part amb 
l'increment dels ingressos publicitaris .

En definitiva, el dèficit del servei ha estat 7.827,79 € inferior al previst en el moment de signatura del 
Conveni.

En base en aquestes xifres finals el repartiment del dèficit que cadascun dels Ajuntaments ha de fer 
efectiu directament a l'empresa Sagalés S.A. front al que es preveia inicialment en el Conveni queda 
recollit en el següent quadre :

AJUNTAMENT PREVISIÓ FINAL DESVIACIÓ
GRANOLLERS 656.770,00 € 650.997,01 € -5.772,99 €
CANOVELLES 131.888,32 € 130.729,03 € -1.159,29 €
LES FRANQUESES 76.229,85 € 75.559,79 € -670,06 €
LA ROCA 25.647,43 € 25.421,98 € -225,45 €

I aquest import final respecte al que ja ha facturat l'empresa Sagalés S.A. a cadascun dels quatre 
ajuntaments suposa unes diferències que s’indiquen en el següent quadre :

AJUNTAMENT FACTURACIÓ 
REALITZADA

FACTURACIÓ FINAL REGULARITZACIÓ 2013

GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS 649649649649....200200200200,,,,15151515    €€€€ 650650650650....997997997997,,,,01010101    €€€€ 1111....796796796796,,,,86868686    €€€€

CANOVELLES
130.368,19 €

130.729,03 €
360,84 €

LES FRANQUESES
75.351,23 €

75.559,79 €
208,56 €

LA ROCA
25.351,82 €

25.421,98 €
70,16 €

 
L'Ajuntament de Granollers ha de reconèixer l'import de 1.796,86 € a favor de l'Empresa Sagalès en 
concepte de liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de 
Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la 
Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés S.A. per a la 
millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.: línies  L1, L20, L21, L22 i L3, amb càrrec de la partida 
pressupostària H315.44110.47200.

 En data 11 de juny de 2014, el director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat ha emès 
informe relatiu a la liquidació del repartiment del dèficit del conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses 
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del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i 
l’Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a 
Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès:  dèficit servei 882.707, 81€.

L'Ajuntament ha rebut l'ingrés íntegre dels 174.854 € provinents de l'ATM en base al Contracte 
Programa i que per acord existent entre els quatre Ajuntaments pel repartiment del dèficit aquest 
import s'ha de detreure del dèficit total del servei.

%
INGRES ATM 
(174.854,00 €)

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 73,75% 128.954,83 €

AJUNTAMENT DE CANOVELLES 14,81% 25.895,88 €

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES 8,56% 14.967,50 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA 2,88% 5.035,80 €

L'Ajuntament de Granollers ha d'abonar a la resta d'ajuntament el percentatge que li pertoca de 
l'ingrès realitzat per l'ATM de les línies L1, L20, L21, L22 i L3:

Ajuntament de Canovelles 25.895,88 €
Ajuntament de les Franqueses 14.967,50 €
Ajuntament de la Roca 5.035,80 €

Es proposa, per tal de no demorar el pagament, imputar la despesa a la partida H315.44110.46200, 
que tot i no disposar actualment de crèdit, es podria  imputar atès l'existència de crèdit suficient a la 
bossa de  vinculació jurídica.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament 
de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels serveis 
de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, aprovat per acord de Ple de data 27 de novembre de 2012.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 1.796,86 € a favor de l'Empresa 
Sagalès, en concepte de liquidació  corresponent a l'exercici 2013 del conveni entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat , l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona i l’Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per 
carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, d'acord amb 
l'informe emès pel director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat que s'incorpora a aquest 
expedient i amb càrrec a la partida H315.44110.47200.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions per import total de 45.802,19 € en concepte 
de liquidació del repartiment del  dèficit entre els ajuntament signants del  conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels serveis de transport urbà de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb 
càrrec a la partida H315.44110.46200, d'acord amb el detall següent:

- Ajuntament de Canovelles 25.898,88 €
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- Ajuntament de les Franqueses del Vallès 14.967,51 €
- Ajuntament de la Roca del Vallès 5.035,80 €

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Canovelles, a l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, a l'Ajuntament de la Roca i a l'empresa Sagalés SA

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

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de Mobilitat , senyor Juan Manuel Segovia.

Senyor Segovia:  Sí, gracias señor Alcalde. El pasado año, si recuerdan, cuando presentaba la 
liquidación del ejercicio 2012 decía que era la última liquidación de una etapa, pero que 
inmediatamente abríamos otra, otra distinta. Y distinta porque cambiábamos la forma de relacionarnos 
entre todos los interesados en este convenio, por el que consensuamos a partir del 1 de enero de 
2013 en relacionarnos de otra manera.

Así pues, en este expediente presentamos la liquidación del primer ejercicio bajo el nuevo formato. Y 
así dice que la previsión de los costes del servicio que hacíamos para el año 2013, y que era de 
1.727.445,28 euros, resulta que el coste, como decía la señora Secretaria, ha sido de 10.264'21 euros 
menos de lo previsto. Una de las razones de este resultado es debido a que se aplazó la 
incorporación de los nuevos vehículos que en principio tenían que entrar en servicio en el 2013 y que 
lo harán en este ejercicio 2014, por lo que los gastos de amortización previstos evidentemente no 
fueron computados. 

También porque los ingresos por publicidad, han sido superiores a lo previsto, en casi cinco mil euros. 
Y esto ha compensado en parte la bajada por los ingresos tarifarios ya que los viajeros siguen 
bajando por encima de las previsiones. Concretamente en 27.112 euros.  Y en número de viajeros 
pasamos del 1.168.033 viajeros del 2012 a 1.035.801 del 2013.

Aun así, una vez descontados de los costes los ingresos tarifarios y los publicitarios, el déficit total del 
servicio a repartir entre los cuatro municipios es de 882.707'81 euros. Que siguiendo el reparto 
acordado en su momento, y en el que aprovecho para comentarles que este año ya hemos realizado 
los primeros trabajos y también las reuniones para redefinir esa contribución, resulta para el 
ayuntamiento de Granollers un coste total de 650.997'01 euros, 5.772'99 euros menos de lo previsto 
inicialmente.

También se regulariza la diferencia entre el coste definitivo y el ya facturado por la empresa que 
presta el servicio y que arroja una cantidad total de 1.796'86 euros que tenemos que satisfacer a la 
empresa Sagalés.                 

Y finalmente, dado que el ayuntamiento de Granollers es quien históricamente recibe la subvención 
correspondiente al contrato programa con la ATM, y la aplica directamente a reducir el déficit, es 
necesario repartir los 174.854 euros recibidos al resto de municipios de la forma que la señora 
Secretaria ha leído.

Este es en definitiva el resultado económico de este primer ejercicio. En el que la valoración creemos 
que es positiva si tenemos en cuenta el escenario de una crisis económica como la que vivimos, y en 
el que el transporte público es uno de los servicios que más necesitamos y a la vez estamos notando 
los efectos de la recesión.  

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:
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APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    17171717    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC    
((((12121212)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    AGAGAGAG    ((((1111)))),,,,    iiii        6666    abstencions  del Grups Municipals de CIUabstencions  del Grups Municipals de CIUabstencions  del Grups Municipals de CIUabstencions  del Grups Municipals de CIU     ((((5555))))    i de ICVi de ICVi de ICVi de ICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111).).).).

 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS    
AJUNTAMENTS DE GRANOLLERSAJUNTAMENTS DE GRANOLLERSAJUNTAMENTS DE GRANOLLERSAJUNTAMENTS DE GRANOLLERS,,,,    LES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESES,,,,    LLIÇA DLLIÇA DLLIÇA DLLIÇA D''''AMUNT I CANOVELLES PER AAMUNT I CANOVELLES PER AAMUNT I CANOVELLES PER AAMUNT I CANOVELLES PER A    
LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI EN LLA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI EN LLA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI EN LLA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI EN L ''''ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''AQUESTS MUNICIPISAQUESTS MUNICIPISAQUESTS MUNICIPISAQUESTS MUNICIPIS ....

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

Els municipis de Granollers, Les Franqueses, Lliçà d'Amunt i Canovelles manifesten la voluntat de 
signar un conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei del taxi .

En aquest sentit, els municipis de Granollers, Les Franqueses, Lliçà d’Amunt i Canovelles han 
redactat de forma consensuada i seguint les recomanacions del Servei Territorial del Trànsit, un 
document de conveni de cooperació intermunicipal que estableix drets i obligacions entre les parts i 
que té, a dames, una vocació integradora, al permetre incorporar a altres municipis, que tenint una 
important influència recíproca territorial , estiguin interessats en la seva adhesió.

Malgrat que a l'acord primer del conveni s'indica que aquest serà sotmès amb caràcter previ a la seva 
signatura a la conformitat de la Direcció General del Transport i mobilitat pel que fa a l’exercici de les 
seves competències, en el present cas, no farà falta complir aquest requisit atès que en data 20 de 
maig de 2014 amb número de registre d'entrada 4303 el Director general de transports i mobilitat ja va 
emetre el corresponent informe favorable al redactat del conveni. 

Malgrat que a l'acord novè del conveni s'indica que la no observació per qualsevulla de les parts de 
les obligacions establertes en el present Conveni, facultarà a la resta de municipis a exigir-ne el seu 
compliment efectiu, i en cas que aquest no es produeixi, la resolució del Conveni, aquesta clàusula 
s'ha d'entendre en el sentit que caldrà procedir a modificar el redactat del conveni signat en els termes 
que pertoquin. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Llei 7/1985, de bases de règim local, modificada por la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local

L'article 25 estableix  com a competències pròpies la mobilitat .

- Decret 139/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals (ROAS):

L'art. 303.1 del ROAS, permet que per conveni s'estableixi una relació de cooperació consensuada 
entre les entitats locals o entre aquestes i altres administracions públiques, per a la prestació de 
serveis o pel desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a elles, en  la satisfacció de 
les quals tinguin un interès comú.

L'art. 303.3 del ROAS estableix que a través dels convenis es podrà realitzar la cooperació 
interadministrativa, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, en la forma i en els 
termes previstos en les lleis reguladores de les matèries en que aquest interès existeixi .

Els convenis interadministratius tenen un caràcter voluntari i base negocial i s'estipularan en pla 
d'igualtat entre les administracions públiques intervinents, no podent cap d'elles exercitar potestats 
executives o coactives front a les restants, llevat del que estableix l'art. 310 del ROAS (per 
incompliment o morositat de qualsevol de les administracions que hagin subscrit el conveni ).

- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.:
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L'article . 23, relatiu a la coordinació municipal, possibilita la  coordinació dels diferents serveis 
municipals del taxi i possibilitant l’establiment dels adequats mecanismes per fer efectiva aquesta 
coordinació a partir d’un previ acord de voluntat dels municipis afectats en les zones on hi hagi una 
interacció o influència recíproca entre els serveis de transport del taxi .

El mateix article estableix que el  departament competent en matèria de transports pot establir àrees 
territorials de prestació conjunta o altres fórmules de coordinació intermunicipal en les zones on hi ha 
interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que 
l’ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis compresos 
en l'àrea, de conformitat amb les condicions que es determinin per reglament. En el procediment 
d’establiment de les dites àrees és preceptiva la participació dels ens locals que la integrin i del 
Consell Català del Taxi.

Decret 188/2005, de 13 de setembre deI Consell Català del Taxi, en desenvolupament de l’art. 33 de 
la Llei del Taxi 19/2003 de 4 de juliol ,

L'article 2..d) és la participació en el procediment d'establiment de les àrees territorials de prestació 
conjunta del servei del taxi previst a l’art . 23 de la Llei 19/2003.

El Consell del Taxi és l’òrgan de consulta i assessorament pel que fa als serveis de taxi a Catalunya i 
està adscrit al departament competent en matèria de transports, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local  (LRBRL).

En quant a la competència per aprovar el conveni interadministratiu, es el Ple de la Corporació, de 
conformitat amb l'art. 22 en relació a l'art. 47 de la LRBRL, amb quòrum de  majoria simple.

    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 conveni de cooperació intermunicipal a susbriure entre els Ajuntaments de 
Granollers, Les Franqueses, Lliça d'Amunt i Canovelles, per a la prestació conjunta del servei del taxi 
en l'àmbit territorial dels municipis esmentats , amb el següent redactat: 

" CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DECONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DECONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DECONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    LES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESES,,,,    LLIÇÀ D’AMUNT I CANOVELLESLLIÇÀ D’AMUNT I CANOVELLESLLIÇÀ D’AMUNT I CANOVELLESLLIÇÀ D’AMUNT I CANOVELLES,,,,    PER LA PRESTACIÓPER LA PRESTACIÓPER LA PRESTACIÓPER LA PRESTACIÓ    
CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXICONJUNTA DEL SERVEI DE TAXICONJUNTA DEL SERVEI DE TAXICONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI     

R E U N I T SR E U N I T SR E U N I T SR E U N I T S

El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers.
El  senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde president de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
El senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde president de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
El senyor  José Orive Vélez, alcalde president de l’Ajuntament de Canovelles.

I N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E N

Els alcaldes presidents dels  Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, Lliçà d’Amunt i  Canovelles, 
en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local i l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Les parts es reconeixen capacitat i representació per  formalitzar el present conveni i en conseqüència

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN
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L’art. 23 de la Llei 19/2003, del Taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha 
interacció  o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que 
l’ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis de la zona .

De conformitat amb el que s’ha exposat, els Ajuntaments de Granollers i Canovelles consideren 
necessària la prestació conjunta del servei del taxi en l’àmbit des seus termes municipals, de tal 
manera que els taxis de tots els municipis signants puguin actuar en qualsevol dels seus termes 
municipals, en les condicions i limitacions que s’estableixen en el present acord .

En conseqüència els municipis, mitjançant aquest conveni, estableixen un marc de col·laboració en el 
qual es concreten les actuacions a desenvolupar en la prestació conjunta del servei, en permetre la 
prestació del servei de taxi, recollint i deixant viatgers en els respectius termes municipals als titulars 
de llicències de taxi de qualsevol dels municipis signants, amb la finalitat de  millorar l’eficàcia del 
servei, afavorir una millor rendibilitat i qualitat de treball dels professionals del sector .

En conseqüència, les parts, mitjançant aquest Conveni, estableixen un marc de col·laboració en el 
qual es concreten les actuacions a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei del taxi en 
l’àmbit territorial dels municipis de Granollers i Canovelles, i d’aquells municipis inclosos en l’àmbit 
territorial que tenen una important influència recíproca i que, en un futur estiguin interessats en 
l’adhesió al present Conveni.

Per tot l’anteriorment exposat, les parts

ACORDENACORDENACORDENACORDEN

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni

Aquest conveni té per objecte regular les actuacions de les parts per a la prestació conjunta del servei 
del taxi en l’àmbit territorial dels municipis de Granollers i Canovelles, així com de la resta de 
municipis que tenint una important influència recíproca territorial, estiguin interessats en la seva 
adhesió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Prestació conjunta territorialPrestació conjunta territorialPrestació conjunta territorialPrestació conjunta territorial

Els ajuntaments signants es comprometen a permetre la prestació del servei del taxi en els seus 
respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualsevol dels municipis esmentats 
en les condicions que es determinen en els pactes següents.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    ImatgeImatgeImatgeImatge

Amb la finalitat d’aconseguir una imatge corporativa uniforme i fàcilment identificable de la prestació 
conjunta,  amb caràcter general, els vehicles que prestin el servei del taxi, tant dels municipis que 
signen el present conveni, com els que en un futur s’adhereixin,  hauran de ser de color blanc.

No obstant però, s’estableix un període transitori,  per aquells vehicles que a la signatura del present 
conveni,  no compleixin amb aquest requisit i fins a la futura substitució del vehicle .

Els vehicles aniran identificats exteriorment amb un distintiu específic de la prestació conjunta i 
portaran en cada porta lateral, pintat l’escut de cada Ajuntament de procedència, i el núm. de 
l’autorització de la llicència de taxi .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    TarifesTarifesTarifesTarifes ....

Els Ajuntaments signants es comprometen a harmonitzar les tarifes urbanes dels serveis de taxi que 
tinguin origen i destinació en qualsevol dels seus termes municipals, de manera que tinguin els 
mateixos conceptes i imports. Pel que fa a la tarifa interurbana aplicable, serà l’aprovada pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Utilització de les paradesUtilització de les paradesUtilització de les paradesUtilització de les parades

Les parades de taxi actualment  existents són les detallades, per cada municipi, en l’Annex I, 
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incorporat al present conveni.

Les parades de taxi seran utilitzades per espera i recollida de viatgers inicialment pels titulars de 
llicència del municipi on es trobin localitzades .

En el ben entès que cada parada té assignades un número de places convenientment senyalitzades, 
qualsevol llicència de taxi de qualsevol dels municipis signants del conveni , podrà fer parada en les de 
la resta de municipis sempre que el total de vehicles en espera no superi el número total de places, i 
no hi hagi cap altre vehicle de fora del municipi de la parada.

Excepcions:

No entren en l'anterior regla les parades següents:

Granollers:

- De la plaça Pau Casals de Granollers
- De la plaça Serrat i Bonastre de Granollers

Les Franqueses:

- Plaça d'Espanya a Bellavista, estació de les Franqueses-Granollers Nord-R2
- Carretera de Ribes a l'estació de les Franqueses del Vallès (R3)

en què no s'autoritza fer parada a les llicències que no siguin del municipi .

Aquests mateixos criteris se seguiran pels taxistes dels municipis que, en un futur, i mitjançant la 
corresponent adhesió al present conveni,  s’integrin en la prestació conjunta, així com, en el cas de 
que qualsevol dels municipis integrants de la prestació conjunta, acordessin una futura ampliació de 
les parades de taxi.  

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Atorgament de llicènciesAtorgament de llicènciesAtorgament de llicènciesAtorgament de llicències

Cadascun dels municipis mantindran la competència d’atorgament de llicències reconeguda en 
l’article 5 de la Llei 19/2003 de 4 de juliol, del taxi, així  com serà competent per incrementar, 
decrementar o modificar la ubicació de les parades de taxis en el seu respectiu municipi, donant 
compte a la resta d’Ajuntaments afectats per la prestació conjunta. 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Conformitat de la Direcció General del Transport i mobilitatConformitat de la Direcció General del Transport i mobilitatConformitat de la Direcció General del Transport i mobilitatConformitat de la Direcció General del Transport i mobilitat

El conveni serà sotmès amb caràcter previ a la seva signatura a la conformitat de la Direcció General 
del Transport i mobilitat pel que fa a l’exercici de les seves competències .

VuitèVuitèVuitèVuitè.- ..- ..- ..- .    Comissió de SeguimentComissió de SeguimentComissió de SeguimentComissió de Seguiment

A efectes de vetllar pel correcte funcionament de l’objecte d’aquest conveni,  es crea una Comissió de 
Seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants, a la que podrà 
incorporar-se un representant de la Direcció General de Transport i Mobilitat.  El règim de 
funcionament d’aquesta Comissió es determinarà per mutu acord.

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    IncomplimentIncomplimentIncomplimentIncompliment

La no observació per qualsevulla de les parts de les obligacions establertes en el present Conveni, 
facultarà a la resta de municipis a exigir-ne el seu compliment efectiu, i en cas que aquest no es 
produeixi, la resolució del Conveni.

DesèDesèDesèDesè.-.-.-.-    Inspecció i controlInspecció i controlInspecció i controlInspecció i control

Amb la finalitat d’assegurar el compliment de les seves determinacions i del compliment de les 
obligacions que se’n deriven per als titulars de llicències, els Ajuntaments signants d’aquest Conveni 
es comprometen a intensificar les tasques d’inspecció per la detecció i eliminació de practiques 
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irregulars o contraries a la normativa i les determinacions del present conveni, en coordinació amb els 
òrgans d’inspecció de la Direcció General de Transport i Mobilitat .

OnzèOnzèOnzèOnzè.-.-.-.-    VigènciaVigènciaVigènciaVigència     

La vigència del conveni serà d’un any, a comptar des de la data de la seva signatura, prorrogable 
anualment de forma automàtica si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de dos 
mesos a la seva finalització.

DotzèDotzèDotzèDotzè.-.-.-.-    JurisdiccióJurisdiccióJurisdiccióJurisdicció

Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest Conveni que no puguin ser resoltes per 
la Comissió de seguiment prevista en el pacte sisè, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós 
administrativa.

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni en ........... exemplars i a un sol efecte, en el lloc 
i data indicats a l’encapçalament."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-        Notificar aquest acord als Ajuntaments de les Franqueses, Canovelles i Lliça d'Amunt i a la 
Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya . 

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

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de Mobilitat , senyor Juan Manuel Segovia.

Senyor Segovia: Si, Alcalde. Hoy es uno de esos días que hace ilusión, porque es la propuesta de un 
convenio que llevamos mucho tiempo trabajando, ya muchos años atrás, incluso de otros regidores 
que me han precedido en el cargo. Como era la idea de prestación de un servicio conjunto, y por 
diversos motivos no acabábamos nunca de concretar una solución entre unos y otros, para intentar 
solucionar una problemática existente y tolerada, pero que incumple la legalidad vigente.

Por eso, hoy, aún a sabiendas de que es un paso modesto, pero importante, se empieza a hacer 
realidad por fin esa voluntad. Presentamos un documento que asienta unas bases, que es un mínimo 
común denominador de una problemática compartida. Pero un convenio que nace con la firme 
voluntad de desarrollarlo en el tiempo. Por eso tiene la vigencia anual, para permitirnos durante el año 
ver sus posibles fallos e ir adecuándolo a nuestras necesidades .

La prestación conjunta que proponemos es un acuerdo entre municipios que pasan a compartir sus 
servicios de taxi. De momento y en un principio de manera muy elemental, pero con el objetivo como 
decía antes de completar cada vez un mayor grado de integración.

Hasta el momento, esta prestación conjunta del servicio de taxi tendrá efecto para los municipios de 
Canovelles, Les Franqueses, Lliçà d'Amunt y Granollers. Esperando que lo más pronto posible, se 
incorpore también el municipio de La Roca del Vallès.

¿Qué destacar de esta prestación conjunta de servicios? En primer lugar, y de manera primordial, 
como decía al principio, que viene a dar cobertura legal a una práctica que, como en tantas otras 
cosas, la realidad ha avanzado, si no superado, la legislación vigente.
La normativa actual liga las licencias concedidas por cada ayuntamiento, a su propio municipio.  Así, 
en principio, un taxi con licencia de Granollers, sólo puede recoger pasajeros dentro de nuestro 
término municipal.
Es fácil de entender y no les sorprenderá si les digo, que en una conurbación de cuatro municipios 
como la nuestra, con los núcleos urbanos que se tocan y con una distribución desigual de licencias en 
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cada uno de los municipios del entorno, los taxis de Granollers, recogen de manera habitual pasajeros 
en La Roca, en Canovelles y en Les Franqueses. 

Y afortunadamente que lo hacen, ya que en caso de no hacerlo un gran número de ciudadanos de 
estas poblaciones no tendrían la posibilidad de utilizar este servicio en caso de necesidad .
Y digo afortunadamente, porque en nuestra ciudad, siempre hay vehículos disponibles, las 24 horas 
del día, 365 días al año.  Y como decía en los municipios del entorno no tienen esa disponibilidad .
Con la prestación conjunta, las licencias de taxi de los municipios firmantes, podrán recoger 
legalmente pasajeros dentro de cada uno de los términos municipales. Salvo en algunas paradas 
concretas.

Evidentemente y como no podía ser de otra manera, preserva la autonomía municipal a la hora de 
gestionar la concesión o no de nuevas licencias, previa autorización del Departament de Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya o la gestión de las paradas en su municipio respectivo .

Tenderá a unificar la imagen de los taxis, manteniendo evidentemente cada municipio el escudo de su 
población.

Se unifican las tarifas, que de hecho ya operan con las mismas tarifas. Pero la ventaja más evidente, 
es que al pasar a ser un único territorio, el tránsito de un municipio a otro deja de ser tarifa interurbana 
para pasar a ser urbana, con el consiguiente ahorro para el usuario.

Para velar por el correcto funcionamiento de este acuerdo, se crea una comisión de Seguimiento 
integrada por un representante de cada una de las partes firmantes.

Y finalmente, se trata de posicionar también de una manera preferente a este colectivo de taxistas de 
la conurbación, ante la próxima entrada en funcionamiento de un polo de atracción comercial como 
será la empresa MANGO en el municipio de Lliçà.

Creemos firmemente que es un paso positivo para todos. Para los usuarios, para los taxistas y para 
las administraciones. Ya que damos de una vez por todas cobertura legal a una práctica habitual.
Como decía al inicio, es un paso, un primer paso. Modesto, pero indispensable y supone un avance en 
la línea de conformar una pequeña entre comillas, área metropolitana, que unifique los servicios de 
transporte público en línea, como ya hemos hecho con el servicio de autobuses. Una manera que nos 
ha hecho aprender a todos los municipios de la conurbación a trabajar conjuntamente. Y pensar que 
nuestro límite ya no es propiamente el municipal , sino el de todo este territorio común.

No quisiera acabar, también, sin agradecer la comprensión del resto de Grupos municipales, ya que 
durante la semana hemos tenido reuniones, a horas intempestivas en algunas ocasiones para poder 
explicar con amplitud lo que significa este acuerdo.  

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

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. No volia deixar passar la oportunitat d'intervenir en un Ple una mica més 
republicà que els altres, i que possiblement sigui l 'únic, i per tant m'ha semblat que havia de fer alguna 
intervenció. No, en tot cas, donar suport a l'Equip de Govern en aquest cas en el tema d'aquest 
projecte perquè em sembla molt interessant, en el sentit que d'alguna manera és positiu, especialment 
per a la gent que es dedica a viure del taxi a Granollers, davant de la situació, diguem-ne, particular i 
difícil que està passant en aquest moments i per tant això obre les portes a que el seu àmbit d'actuació 
sigui més ampli. Des d'aquest Ple m'agradaria demanar a l'Ajuntament de la Roca que s'està fent una 
mica el ronso, doncs que faci el pas i que  se sumi en aquest projecte, perquè en aquí sí que hi ha una 
oportunitat important en un centre comercial com és el que té la Roca on els nostres taxistes hi 
podrien fer serveis, i per tant això ajudaria també a la seva economia.

Per tant simplement era donar el nostre suport en aquest projecte, que tal com ens va explicar el 
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Regidor i el tècnic responsable, doncs no ha estat fàcil posar d'acord a tanta gent en un col·lectiu que 
és molt específic, i molt especial, per tant simplement donar el nostre suport, gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Casasnovas.  

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Com bé ha dit el regidor Juanma Segovia, bàsicament en 
aquest acord, encara que n'hi ha altres aspectes, el que farem és regularitzar el que ja es fa 
habitualment. I com ell ha dit, durant aquesta setmana ha anat tenint reunions amb els diferents Grups 
quan hem pogut, i a les hores que s'ha pogut, i el que hem denotat en el nostre Grup, per la informació 
que ell ens ha facilitat, és que a l'hora de fer una anàlisi sobre els usos i serveis és una mica complicat 
perquè no tenim allò, els hàbits dels ciutadans de Granollers, i dels entorns, sobre quines rutes fan 
servir, quins quilometratges, el que fan servir.

En la millora aquesta que ha comentat d'abaratir el que són els preus a l'incloure  els trajectes que ara 
són interurbans com a urbans de Lliçà, les Franqueses i Canovelles, en aquí sí que hi haurà una 
reducció de preu pel canvi de tarifa. El que entenem és que bàsicament, ja ho he dit abans, que no 
tenim prou dades perquè no hi ha cap estudi sobre els trajectes que fan els ciutadans d'aquesta 
conurbació, però el que entenem és que bàsicament aquest benefici serà pels ciutadans de les 
poblacions de les rodalies, bàsicament per la centralitat de Granollers, i un centre de referència com 
és l'Hospital de Granollers, creiem que deuen ser la gent que sortirà més beneficiada d'aquests 
trajectes interurbans que passaran a una tarifa urbana, més que no els ciutadans i ciutadanes de 
Granollers.

Des del nostre Grup també el que ens hagués agradat, i no ha estat així en la proposta que hi ha de 
tarifes, tot i que hi ha aquest descompte, aquesta baixada en els interurbans que passaran a ser 
urbans, en el tema dels trajectes urbans pels ciutadans de Granollers, el que veiem, depenent de la 
tarifa i del quilometratge que es faci, per la realitat de la nostra ciutat, tindran un increment d'un 6 a un 
10%, encara que la quantitat no pugui ser alta, el increment sí que és d'un 6 o un 10% del preu actual. 

Això amb els serveis que es facin des de parada, si bé des de l'emissora quan truquen per telèfon per 
demandar un taxi, hi ha un decreixement del preu, tot i que són unes tarifes més altes quan es fa per 
emissora. Creiem que donada la situació de crisi amb la que estem, que n'hi ha uns aspectes que són 
positius, però també valorem com a negatiu pels ciutadans de Granollers el increment d'un 6, un 10%, 
el nostre Grup el que farà és abstenir-se. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part del Partit Popular. Convergència i Unió, no? No sé si per part 
del Grup Socialista, alguna intervenció? No? El regidor ponent té la paraula, endavant 

Senyor Segovia: No. Cuando hablábamos con el resto de los Grupos, queríamos tener un tiempo 
específico para cada uno, para intentar aclarar, como bien decías, la complejidad que es el sistema 
del taxi. En el que como intentábamos explicar con toda claridad, cada día descubrimos algo nuevo de 
cómo funciona, ¿no?

Ahora bien, yo entiendo que como oposición, tenéis que hacer resaltar lo negativo que pueda haber. Y 
hay, de hecho como bien decías, hay algunas tarifas que suben, como también otras que bajan. Tú 
coges las que suben, yo te puedo decir que hay porcentajes que bajan hasta el 37%, o que se 
eliminan algunos suplementos, en determinados momentos del día, y determinadas rutas que se 
hacen, distancias kilométricas en torno a cero.
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Quisiera incidir, como he acabado, aquí tenemos que aprender una nueva forma de relacionarnos en 
la que el continuo urbano ya no es nuestro termino municipal.

Estamos preparando un convenio, o presentamos un convenio, en el que todo el mundo gana mucho, 
y pierde algo. Por lo tanto, el que gane todo el mundo todo, en este sentido es imposible, por mucha 
voluntad que tengamos. Y como bien decíamos, es el primer paso de un convenio en el que tenemos 
que ir redefiniendo, como se explicaba en su momento, aquellas paradas que ahora mismo ponemos 
como excepciones al uso y que acaban siendo una prestación conjunta, efectiva, en todos sitos, que 
acaba con todo el mundo pudiendo parar en cada parada, como tiene que ser.

Y también dejará de ser una competencia únicamente, o como se explicaba, cuando aprobamos una 
propuesta de aumento de tarifas, que recuerdo no estamos hablando hoy de esto. Aprobamos 
nosotros y el resto de municipios, por la complejidad y el hecho de ser capitalidad, ellos nos toman 
como referencia. A partir de ahora, todas las propuestas de aumento de tarifas pasarán por esta 
comisión de seguimiento y será la propuesta conjunta de todos los municipios la que traeremos 
cuando tenga que haber la discusión.

Pero ya te digo, hay porcentajes que suben, otros que bajan, hay suplementos que se eliminan, yo 
creo, que pese a todo, sigue siendo un buen acuerdo para todos. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si vol intervenir el senyor Mur. No? Senyor Casasnovas té la paraula,

Senyor Casasnovas: Gràcies. N'he destacat les parts positives també. No només el increment del 6, 
10% pels ciutadans de Granollers. I m'he centrat amb la ciutat de Granollers, però bé, les tarifes són 
similars als altres municipis, amb la qual cosa, la resta de municipis també tindra un increment d'un 6, 
10%. Però jo em centrava amb els ciutadans i ciutadanes de Granollers , lo que hauran de pagar.

Sí que hi ha baixades, i no les he comentat. No és precisament, perquè no tinc cap problema en dir 
que n'hi ha algunes baixades que són fins i tot del 29%, però clar, es que aquestes baixades són en 
aquells horaris que els serveis són més mínims, que són els caps de setmana per la nit. Els serveis 
més habituals són durant la setmana, i ja ens sembla bé que es baixi el preu d'aquestes, però que no 
és a on més afectarà als ciutadans i ciutadanes.

En canvi, ja ho dic, com ho he dit abans, sense tenir totes les dades perquè no hi ha un estudi dels 
trajectes que es fan, però en principi el que si els afectarà és, quan facin els serveis a la nostra ciutat, 
aquest increment del 6 i del 10% que deuen ser els recorreguts més habituals que fan. Gràcies.

Alcalde: Gràcies. No sé si el senyor Segovia vol cloure el debat? Cap altre portaveus vol fer ús de la 
paraula, eh. Endavant,  

Senyor Segovia: Simplemente puntualizar. Hablabas que es cuando menos se utiliza, yo creo que es 
también cuando es más necesario porque es en la franja horaria en que no existe otra manera de 
desplazarse por la ciudad, o por la conurbación, sin transporte público.  
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Alcalde: Moltes gràcies. Expressades les posicions en tot cas manifestar la satisfacció per la feina que 
ha fet, doncs, no només el regidor Segovia, sinó el conjunt de regidors i regidora, en aquest cas, 
perquè em sembla que a les Franqueses és una regidora, de la conurbació per tal d'avançar cap  a un 
acord que ens permeti generar una nova història, una nova manera de relacionar-se amb un servei 
important des del punt de vista del transport públic com és el Taxi, molt utilitzat i en tot cas un servei 
que té futur.

Racionalitzar, buscar acords, sembla que és el camí per tal d'anar enfortint una conurbació que cada 
vegada té més criteris de treball en comú. Avui n'aprovem un i per tant des d'aquest punt de vista 
expressar l'agraïment a la feina dels que ho han fet possible.  

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    22222222    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC    
((((12121212)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((5555)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444))))    I AGI AGI AGI AG    ((((1111)))),,,,    iiii        1111    abstenció  del Grup Municipal de ICVabstenció  del Grup Municipal de ICVabstenció  del Grup Municipal de ICVabstenció  del Grup Municipal de ICV ----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

8888....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP D’ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PER UNA REFORMAE PER UNA REFORMAE PER UNA REFORMAE PER UNA REFORMA    
CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PERCONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PERCONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PERCONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER    
L’INICI D’UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICAL’INICI D’UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICAL’INICI D’UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICAL’INICI D’UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA ....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus, amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PP, i el vot a favor dels Grups 
Municipals de  CIU, ICV-EUiA-E i AG

 
8888....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''AGAGAGAG,,,,    EN DEFENSAEN DEFENSAEN DEFENSAEN DEFENSA    
DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA I EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ D’UN DELS DOS MÚLTIPLEXDE TELEVISIÓ DE CATALUNYA I EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ D’UN DELS DOS MÚLTIPLEXDE TELEVISIÓ DE CATALUNYA I EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ D’UN DELS DOS MÚLTIPLEXDE TELEVISIÓ DE CATALUNYA I EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ D’UN DELS DOS MÚLTIPLEX    
DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALSDE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALSDE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALSDE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

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

Sota l’excusa de reordenar l’espectre radioelèctric, amb la implicació d’alliberar una part de l’ample de 
banda que fan servir les televisions, el govern espanyol vol suprimir un dels dos múltiplex de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Un fet que, per exemple, suposaria la desaparició del canal de TV3 HD, amb un clar perjudici per a 
TV3 a l’hora de competir amb les televisions d'àmbit estatal; la impossibilitat de reservar dos canals 
per a una futura reciprocitat amb cadenes del País Valencià i les Illes Balears, i la impossibilitat de 
desdoblar el 33 i el Super3 en un escenari de millora econòmica.

Una amputació que suposaria renunciar a part de l’oferta televisiva de la CCMA, la pèrdua de quota de 
presència del català i competir en inferioritat de condicions amb la resta de cadenes . 

Una decisió presa unilateralment, sota arguments tècnics, però que respon a una decisió 
absolutament i clarament política disfressada d’imperatiu legal. I que, a més de complir els objectius 
polítics d’eliminar canals en català, satisfà les exigències de les grans empreses de telefonia i dels 
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grans lobbies de les televisions privades que pressionen a l’Estat perquè tanquin les televisions 
públiques.

Una nova ofensiva brutal i en tota regla contra la llengua i cultura catalanes, amb pressions constants 
del govern espanyol contra la immersió lingüística i ara, no contents de limitar les emissions de TV3 
més enllà del Principat, volen disminuir el nombre de canals que emeten en català a través de la TDT.

Des d’Acció Granollers sempre hem defensat la nostra llegua, la nostra cultura i els nostres mitjans de 
comunicació públics i farem l’impossible perquè els mitjans de la CCMA no vegin reduïda la seva 
capacitat, ja sigui a través d’externalitzacions o amputacions de canals, i els defensarem dels atacs 
vinguin de l’Estat espanyol o del Principat de Catalunya.

Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Acció Granollers proposa 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 ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Rebutjar la decisió del govern espanyol d’eliminar un dels dos múltiplex de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Demanar al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i també al Congrés de 
Diputats, que emprenguin accions polítiques conjuntes amb la finalitat de lluitar per evitar la supressió 
del múltiplex de TVC i combatre el desmantellament d’una estructura d’estat com la CCMA.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Instar el govern espanyol a dialogar amb la Generalitat de Catalunya, reclamant-li voluntat 
política per trobar una solució tècnica i a no prendre cap decisió que afecti a la televisió pública 
catalana de forma unilateral. 

QUARTQUARTQUARTQUART. Reconèixer el paper fonamental que ha tingut i té la televisió pública catalana en la cohesió 
social i nacional del nostre país, i en promoure l’ús social del català, i reconèixer l’esforç humà, 
l’aposta tecnològica i l’estratègia innovadora consolidada i que es podria posar en perill si s’acabés 
eliminant el múltiplex esmentat.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Fer arribar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés 
de Diputats, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a la Presidència del Govern de Catalunya . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA per la 
Junta de Portaveus, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA-E i AG, i el 
vot en contra del Grup Municipal del PP

8888....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''AG EN SUPORT AAG EN SUPORT AAG EN SUPORT AAG EN SUPORT A    
JAUME SASTRE I A LA VAGA DE FAM PER L’EDUCACIÓJAUME SASTRE I A LA VAGA DE FAM PER L’EDUCACIÓJAUME SASTRE I A LA VAGA DE FAM PER L’EDUCACIÓJAUME SASTRE I A LA VAGA DE FAM PER L’EDUCACIÓ

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

Des de dia 8 de maig i fins el 16 de juny de 2014, Jaume Sastre, professor de  secundària i membre 
de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, va dur a terme una vaga de fam en defensa de 
l’educació i per demanar al president de les Illes Balears que obri un procés de negociació amb 
l’objectiu de solucionar el conflicte educatiu en què estem immersos des de fa molts mesos a les Illes 
Balears.

El lloc triat pel desenvolupament d’aquesta iniciativa ha estat Sa Casa Llarga situada a Can Gazà , una 
finca al costat de l'hospital de Son Espases. Aquesta Fundació és coneguda per la lluita envers 
l’exclusió social de persones que presenten diferents tipus de necessitats importants tant 
econòmiques, com d’habitatge o higienicosanitàries.

Aquesta mesura de protesta tan valenta va ser presa per tal de defensar l’educació i, en concret, per 
tal de reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents de les Illes Balears iniciava una vaga 
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indefinida el passat mes de setembre. Aquests punts són:

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció repressiva 
prèviament i durant la vaga.
2. Retirada del Decret del TIL.
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols .
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació 
suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres .
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les 
retallades.
6. Substitucions immediates de les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost .
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012 i 
acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada.
10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE .

Jaume Sastre es va veure obligat a deixar la vaga de fam després de 40 dies ininterromputs sense 
ingerir cap aliment. Els metges l'havien advertit que de seguir amb la seva protesta, les 
conseqüències per la seva salut serien irreversibles .

Per tots els motius exposats, el grup municipal d'Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC) proposa al 
Ple l’adopció dels següents 

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

PRIMER. L’Ajuntament de Granollers dóna suport a l'actitud valenta i compromesa demostrada per 
Jaume Sastre durant la vaga de fam per l’educació digna, de qualitat i en català que va dur a terme a 
Sa Casa Llarga de Palma del dia 8 de maig al 16 de juny de 2014.

SEGON. L’Ajuntament de Granollers insta el President del Govern Balear, José Ramón Bauzá Díaz, a 
negociar els deu punts abans esmentats amb els representants del món educatiu adients, per tal 
d’acabar amb les tensions que es viuen tant dins el món educatiu com a la societat en general .

TERCER. L’Ajuntament de Granollers farà arribar aquesta demanda al Govern de les Illes Balears i a 
tots els grups parlamentaris que formen part del Parlament de les Illes Balears . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA per la 
Junta de Portaveus, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA-E i AG, i el 
vot en contra del Grup Municipal del PP

8888....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE    
RECLAMANT UN CALENDARI DE TANCAMENT PER LES CENTRALS NUCLEARS DE L’ESTATRECLAMANT UN CALENDARI DE TANCAMENT PER LES CENTRALS NUCLEARS DE L’ESTATRECLAMANT UN CALENDARI DE TANCAMENT PER LES CENTRALS NUCLEARS DE L’ESTATRECLAMANT UN CALENDARI DE TANCAMENT PER LES CENTRALS NUCLEARS DE L’ESTAT    
ESPANYOLESPANYOLESPANYOLESPANYOL

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria simple per la Junta de 
Portaveus, amb el vot favorable dels Grups Municipals ICV-EUiA-E  i d'AG,   l'abstenció dels Grups 
Municipals del PSC i de CIU, i el vot en contra del Grup Municipal del PP

 

8888....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN DEFENSAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN DEFENSAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN DEFENSAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN DEFENSA    
DEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA CATALANA DAVANT ELS NOUS ATACSDEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA CATALANA DAVANT ELS NOUS ATACSDEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA CATALANA DAVANT ELS NOUS ATACSDEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA CATALANA DAVANT ELS NOUS ATACS

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

Una de les conseqüències més visibles de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de l’any 2010 
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sobre l’Estatut de Catalunya és l’ofensiva judicial contra el sistema d’immersió lingüística a l’escola 
catalana. Des d’aquell moment s’han anat succeint interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), sentències del Tribunal Suprem (TS) i l’aprovació de la Llei Orgànica per a la 
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en castellà) per eliminar el model d’escola catalana en 
llengua i continguts. També hi ha hagut cinc interlocutòries que imposen una quota del 25% de 
castellà a l’escola.

El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys que ha 
garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats. Ha estat el producte 
d’una voluntat política i del treball pedagògic de molts professors i professores , del compromís general 
de les famílies, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot. Ha esdevingut el 
model educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües –l’avaluació feta l’any 
2010 pel Ministeri d’Educació demostra que el nivell de coneixement del castellà per part dels 
alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat-  i amb la garantia del coneixement d’una 
tercera llengua.  També ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions 
internacionalment,  per exemple, pel Consell de Ministres del Consell d’Europa o pel High Level Group 
on Multilinguism de la Unió Europea.

Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel Parlament de 
Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes i a qui correspon dissenyar el model 
educatiu que consideri més idoni per assolir els millors resultats . 

Finalment, i davant d’un informe del Consell d’Estat que qüestionava el punt en què la LOMCE (també 
coneguda com a Llei Wert) disposa que la Generalitat assumeixi el cost d’escolarització en centres 
privats dels alumnes que vulguin el castellà com a llengua vehicular, el ministeri d’Educació ha 
quantificat en 6.057€ aquesta quantitat. Una xifra purament política, que suposa un nou atac al model 
d’immersió lingüística a l’escola i a les finances de la Generalitat i que demostra el desconeixement de 
la realitat social i lingüística a Catalunya que té el govern espanyol .

Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal de Convergència i Unió 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 ::::    

Primer.- Manifestar novament el rebuig a la imposició d’una quota lingüística del 25% en castellà a les 
escoles i la politització que constantment es fa de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent .

Segon.- Manifestar el rebuig a la xifra exigida a la Generalitat pel ministeri de cultura en concepte 
d’escolarització d’aquells alumnes que vulguin el castellà com a llengua vehicular .

Tercer.- Denunciar el risc de trencament social, desigualtat, discriminació i atac a les finances de la 
Generalitat que suposa aquesta nova ofensiva, tot refermant  el nostre compromís amb el model 
català d’immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant per 
la cohesió social i la formació de qualitat dels alumnes .

Quart.-Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu compromís de mantenir el 
sistema d’immersió lingüística en llengua catalana, en la presentació dels recursos als respectius 
tribunals i en la defensa de la legalitat de la LEC.

Cinquè. - Enviar aquesta moció al president del Govern espanyol, als portaveus dels grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament de la Generalitat, al Consell 
Escolar Municipal, al Consell Escolar de Catalunya, a l’entitat Somescola.cat i als directors/es de totes 
les escoles del municipi . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA per la 
Junta de Portaveus,  amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA-E i AG, i el 
vot en contra del Grup Municipal del PP
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8888....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER EXIGIRMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER EXIGIRMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER EXIGIRMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER EXIGIR    
EL RETORN IMMEDIAT DELS PAPERS DE SALAMANCAEL RETORN IMMEDIAT DELS PAPERS DE SALAMANCAEL RETORN IMMEDIAT DELS PAPERS DE SALAMANCAEL RETORN IMMEDIAT DELS PAPERS DE SALAMANCA

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

Durant la guerra civil, nombrosos documents van ser confiscats per les tropes franquistes a famílies i 
institucions catalanes. A mesura que anaven conquerint el territori català, una unitat militar 
especialitzada realitzava escorcolls i incautació de documentació que pogués resultar incriminatòria 
per persones i entitats del bàndol republicà. Entre tots aquests documents també hi havien cartes de 
caràcter personal.

Després de molts anys de demanda de tota aquesta documentació, retinguda a l’Arxiu Nacional de la 
Guerra Civil, a Salamanca, l’any 2006 la Generalitat va arribar a un acord amb el govern de l’estat 
espanyol per al retorn dels coneguts com “papers de Salamanca”. 507 lligalls van arribar aquell any, la 
majoria documentació institucional, i el 2011 van ser retornades 365 caixes amb documents de partits 
polítics, sindicats i de particulars. 

Encara manca, però, molta documentació per ser retornada a les institucions catalanes i als 
propietaris o als seus hereus. Però davant d’una sentència del Tribunal Constitucional que 
desestimava un recurs d’inconstitucionalitat presentat per la Junta de Castella i Lleó per impedir el 
retorn de la totalitat dels papers de Salamanca, el ministeri de cultura del govern espanyol en feia una 
interpretació mitjançant la qual no es retornarà més documentació d’institucions que ja hagin 
desaparegut o de particulars als quals la Generalitat no els pugui restituir els documents als 
propietaris originals o als seus hereus legítims .

El ministeri, per tant, només retornarà 238 caixes de documents de les 546 que reclama la Generalitat. 
Això suposa novament un greuge per tots aquells a qui les tropes franquistes els van arrabassar 
documents durant la guerra civil, significa un cop intolerable a la memòria històrica i un incompliment 
més per part de l’estat espanyol. 

Granollers, Ciutat per la Pau i especialment sensible a la reparació de la memòria històrica, no pot 
restar impassible davant aquests fets. 

Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al ple de l’Ajuntament els següents 
acords:

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

Primer.- Exigir el retorn immediat de la totalitat dels documents coneguts com “papers de Salamanca”, 
confiscats de forma il·legal per les tropes franquistes, a la Generalitat de Catalunya per què siguin 
retornats als seus propietaris legítims i custodiats per les institucions catalanes .

Segon.- Donar suport a l’acte de protesta popular convocat pel dia 5 de juliol per la Comissió de la 
Dignitat.

Tercer.- Fer coneixedors d’aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Cultura del govern de l’estat i a la 
Comissió de la Dignitat. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA per la 
Junta de Portaveus, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA-E i AG, i el 
vot en contra del Grup Municipal del PP

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas senyor Casasnovas, jo crec que ho ha llegit bé perquè ha estat 
denegada i quan és denegada, quan una moció perd, no es llegeix. 
Sí, sí, ho ha fet correctament. Sí, sí, estava rebutjada per, en aquest cas, per un vot allò minoritari, és a 
dir, no per majoria absoluta, però si per majoria simple. Per tant, la senyora Secretària ha actuat 
correctament.
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TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Alcalde: Estem a disposició d'entrar al torn de precs i preguntes. Sí? endavant senyor Mur. 

Senyor Mur: És un prec fet arribar per un ciutadà de la zona de Palou, ens comenta que els dissabtes, 
a unes determinades hores s'hi aglomera tota una sèrie de gent en el carrer de l'Església de Palou. 
Majoritàriament, la gent actua amb normalitat i correctament però que hi ha un cert incivisme de gent 
aparcant malament, de gent inclús fent tonteries per allà al mig. I jo el que demanaria és que s'hi fes 
un cop d'ull, vull dir, que simplement es mirés què està passant perquè entenc que és un fet puntual, 
no és una cosa normalitzada, és un fet puntual insisteixo, que es produeix els caps de setmana. 
Gràcies.  

Alcalde: La regidora en pren nota. Perdó, en tot cas, pren nota i s'actua en conseqüència. Molt bé. 
Senyor Casasnovas endavant,  

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Al gener d'aquest any a Junta de Govern es va aprovar que 
aquelles entitats bancàries que tinguessin habitatges buits se'ls hi podria obrir un expedient i 
sancionar-los.
La meva pregunta, passat mig any, és com està el tema? Si se li ha obert expedient a alguna entitat? I 
com està?  

Alcalde: Si de cas la pregunta la respondrà el regidor d'Urbanisme. Endavant senyor Terrades.  

Senyor Terrades: Tal com es va informar en la reunió que es va tenir la setmana passada amb els 
col·lectius que formen el grup de seguiment de les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament, amb la 
Plataforma d'afectats per la hipoteca, amb Càritas, amb els Col·legis d'Advocats i de Procuradors, es 
va explicar que els serveis d'Inspecció de l'Ajuntament han obert 76 inspeccions sobre habitatges 
buits que feia més de, que es tenia constància de que feia més de dos anys que estaven buits. Dels 
que d'aquest 76 expedients que s'han obert, s'han tancat ja 21 en concret, als quals ja s'han notificat a 
les entitats bancàries, tot el procés que en aquí vam decidir que cobriríem.
La resta estan pendents de tancar per fer les notificacions oportunes, i els serveis d'Inspecció de 
l'Ajuntament que no només tindran, a la seva feina no només està inspeccionar els pisos buits, sinó 
que tenen altres tasques, sí que segueixen obrint nous expedients per tal de mantenir o augmentar 
aquesta xifra que ja tenim detectada.

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra pregunta senyor Casasnovas? Endavant,

Senyor Casasnovas: Un prec. Tinc el desavantatge de que el company Mur parla abans que jo, però 
com que també volia fer referència a la imatge que tenim avui a aquesta Sala de Plens, i el meu prec 
seria que es pogués mantenir tal com està avui. Gràcies. 

Alcalde: Molt bé. Prec anotat. Algun altre senyor Casasnovas? Alguna altra qüestió senyor 
Casasnovas. Per part del Partit Popular, endavant,  

Senyor Gutiérrez:  Gràcies. Li preguem al senyor Alcalde que ens digui què hem de fer per tenir la 
Memòria de gestió del segon semestre del 2013 de la Sala de Concerts Nau B-1?  
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Alcalde: Pot repetir la pregunta? Estava...  

Senyor Gutiérrez: Sí. Què hem de fer per tenir la Memòria de  la Sala de Concerts de la Nau B-1 del 
segon semestre del 2013?  

Alcalde: Molt bé, en tot cas el senyor Alcalde li passa la pregunta a la senyora Regidora, però en tot 
cas, suposo que a la que tinguem aquesta Memòria disponible, segon semestre, els hi farem arribar. 
La senyora Regidora de Cultura li contesta.  

Senyora Barnusell: Pensava que ja estava enviada, disculpi en aquest cas, però es va comentar a la 
informativa totes les dades i es van explicar. Si el document no està, demà a primera hora, estarà 
enviat.  

Alcalde: Molt bé, en tot cas  

Senyor Gutiérrez: Li volia fer un altre prec, però m'ho ha aclarit, deixem-ho així. Res més.  

Alcalde: Res més? Per Convergència i Unió? Endavant senyor Sastre.  

Senyor Sastre: Seria una pregunta per a la regidora Garrido. Dies enrere apareixia una informació en 
un diari comarcal sobre la possibilitat de que la Catosfera, les jornades al voltant de Internet que fa 
uns anys que es realitzen a Granollers, sortissin de la ciutat per desavinences entre l'empresa 
organitzadora i en aquest cas l'Ajuntament de Granollers. M'agradaria que la Regidora expliqués 
quina és la situació, com estant doncs aquestes relacions, i quines són les probabilitats de la 
realització de la Catosfera a Granollers en aquest proper any.  

Alcalde: Senyora Garrido té la paraula. Endavant,  

Senyora Garrido: Sí gràcies senyor Alcalde. La Catosfera és continuarà fent a Granollers com s'ha fet 
sempre, i aquesta vegada serà igual. Sí que és veritat que els dos últims anys ho hem fet amb Tiravol. 
Aquest any hem intentat poder fer-lo també amb ells i finalment no hem arribat a un acord, però això 
no vol dir que no la fem. La Catosfera l'organitza l'Ajuntament i ho continuarem fent.  

Alcalde: Moltes gràcies. Endavant senyor Sastre.  

Senyor Sastre: En tot cas, i llegint també la informació i veient doncs el que tenim constància, doncs 
que en aquest cas el domini Catosfera, i la marca Catosfera, l'ha registrat l'empresa que vostè 
anomena.
En tot cas jo el que sí que li demanaria a aquest Equip de Govern, és que per nosaltres diguéssim la 
Catosfera com a concepte, és un projecte molt interessant de ciutat, és un projecte que diguéssim, 
situa Granollers en el mapa, en aquest cas d'un tema, diguéssim, que és capdavanter en aquest 
moment, que són les noves tecnologies, Internet, i les xarxes socials.
I el que sí que li demanaria a l'Equip de Govern és, en tot cas, que s'acabi de registrar el projecte, si 
és que hi ha hagut una mancança en aquest sentit, perquè el fet de que no tinguem registrat aquesta 
marca com Ajuntament doncs és un error, o és una mancança que tenim, i acabem a expenses doncs 
d'aquesta empresa.
I en tot cas instaria l'Equip de Govern, doncs, a refer, doncs, aquesta relació perquè perdre aquest 
marca seria, jo crec que seria perjudicial. I per tant tirar endavant aquest projecte, jo crec que pot ser 
molt enriquidor per la ciutat. I des d'aquest Grup Municipal si podem donar un cop de mà perquè tot 
això es porti a bon terme i s'acabi realitzant el projecte tal com el coneixem ara, sota la marca 
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Catosfera, que en aquest moment no tenim com Ajuntament a les nostres mans, doncs jo penso que 
és un problema que hem de solucionar.  

Alcalde: Senyora Garrido.  

Senyora Garrido: Mira, això és veritat que se'ns va avançar per unes setmanes. Nosaltres quan hem 
fet el contracte amb ell, perquè hem fet un contracte de treball, quedava especificat que la marca, 
doncs, nosaltres la cedim amb ells i que ells tindrien aquest domini durant un temps , però sempre sota 
la nostra custodia. Jo crec que ell ho va fer malament, ha fet una cosa que no calia, perquè nosaltres 
no hem registrat aquesta marca, és un fet, però i no es que tregui que estigui malament fet, eh, però 
tampoc s'ha fet amb altres coses, hi ha altres coses que es fan a la ciutat, i a aquesta ciutat, i a moltes 
ciutats de Catalunya i no es registren.

Potser la Catosfera és un mon diferent, i de tot s'aprèn i nosaltres hem aprés d'això. Però el que sí que 
et puc assegurar és que la Catosfera no és només un nom, la Catosfera s'ha fet a Granollers des del 
2008, va començar a Granollers i continuarà a Granollers, no hi ha cap problema, és cert que ells 
tenen aquesta marca, però bé, també podem posar nosaltres la Escatosfera Granollers. Lo important 
és que Granollers continua sent pioner en això, que tindrem una gran Catosfera, i que tindrem temes a 
debatre, com cada vegada que hem tingut una Catosfera.  

Alcalde: Moltes gràcies. Més preguntes? No? Quedem a disposició dels ciutadans que ens 
acompanyen.  

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

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