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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     7777    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        29292929    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

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

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Àlex Sastre i Prieto

 

Alcalde: Molt bé, bona tarda. Si els hi sembla, amb l'absència de l'Àlex Sastre que es va casar fa pocs 
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dies i està en viatge de noces, iniciaríem la sessió, el disculpem per suposat i li desitgem que tingui 
molt èxit en aquesta faceta de la seva vida. Passaríem per tant a iniciar la sessió plenària del 29 de 
juliol del 2014. 

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     30303030    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 30 de juny 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    22222222    AAAA    25252525,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    3333,,,,    10101010,,,,    17171717    IIII    25252525    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY,,,,    
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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    24242424////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 201.627,12€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 24/2014.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 24/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 201.627,12€, amb el detall següent:
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SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grups Municipal del PSC (13) i  11 
abstencions  dels Grups Municipals de CIU (5), PP (4), ICV-EUiA-E (1)  i d'AG (1).

 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    25252525////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 86.076,31€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 25/2014.
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Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 25/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 86.076,31€, amb el detall següent:

     

     

 
     

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

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grups Municipal del PSC (13) i  11 
abstencions  dels Grups Municipals de CIU (5), PP (4), ICV-EUiA-E (1)  i d'AG (1).

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L ''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ    
DE LLOCS DE TREBALL DE LDE LLOCS DE TREBALL DE LDE LLOCS DE TREBALL DE LDE LLOCS DE TREBALL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

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

En data 28 de gener de 2014 s'aprova definitivament la plantilla i la relació de llocs de treball del 
personal de l'Ajuntament de Granollers, dels seus organismes autònoms administratius i de l'Entitat 
Pública Empresarial Granollers Mercat per a l 'exercici 2014.

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER
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A la Relació de llocs de treballRelació de llocs de treballRelació de llocs de treballRelació de llocs de treball     hi consten aprovats els llocs de treball següents:
a) Lloc de treball: Professor/a d'educació secundària, amb 91 dotacions.
b) Lloc de treball: Tècnic/a d'ensenyament primari, amb 29 dotacions.
c) Lloc de treball: Professor/a de música, amb 38 dotacions.

Els llocs de treball estan adscrits al servei d'educació de l'àrea de serveis a la persona i concretament 
a l'escola municipal de treball (a), escola Salvador Llobet (b) i escola municipal de música Josep 
Maria Ruera (c). 
Vista la necessitat de reflectir a la relació de llocs de treball de l'Ajuntament els llocs de treball dels 
equips directius dels centres docents,  cal modificar la relació de llocs de treball , disminuint les actuals 
dotacions de professor/a d'educació secundària, tècnic/a d'ensenyament primari i professor/a de 
música i crear els següents :

Professor/a-Director/a�

Professor/a-Cap d'estudis�

Professor/a-Secretari/a�

Professor/a-Administrador/a�

SEGONSEGONSEGONSEGON....

A la plantilla i relació de llocs de treballplantilla i relació de llocs de treballplantilla i relació de llocs de treballplantilla i relació de llocs de treball  aprovades consta el següent:

a) Ens:  AJT, Escala: AE, Subescala/escala: Serveis especials/Personal d'oficis, Plaça: Oficial 
jardiner/a, Grup: C2, Relació: FI

b) Lloc de treball: Administrativa, Nivell de destí: 16, Complement específic: 8, Grup d'accés: C2/C1, 
Funcions (núm fitxa): ----, Nivell català: C, Forma de provisió: CM, Classe: F/L, Col·lectiu/Cossos: 
AG/AE, Dotacions: 1

El cap de servei de medi ambient i espais verds, justifica i motiva en l 'informe emès en data 11 de juny 
de 2014, que s'adjunta a l'expedient, la necessitat d'amortització d'una plaça d'oficial jardiner/a  i la 
creació d'una plaça de tècnic/a especialista vinculant l'amortització de la primera a la cobertura de la 
plaça de tècnic/a especialista.  Així mateix es proposa l'amortització d'un lloc de treball 
d'administratiu/va i creació d'un lloc de treball de tècnic especialista, vinculant l'amortització del primer 
a la cobertura del segon, per tal d'optimitzar el control de l'assignació eficient dels recursos públics  del 
servei de medi ambient i donar resposta a les necessitats del servei .

TERCERTERCERTERCERTERCER....

El servei de la Policia local de l'ajuntament de Granollers, planteja la necessitat de modificar la seva 
plantilla i relació de llocs de treball, creant una plaça i lloc de treball d'agent que serà amortitzada 
quan es proveeixin les places vacants de caporal .

QUARTQUARTQUARTQUART....

El servei de manteniment de ciutat i seguretat, d'acord amb l'informe emès pel Director de serveis de 
manteniment de ciutat i seguretat del dia 7 d'abril de 2014 que s'adjunta a l'expedient, motiva i justifica 
la necessitat d'un/a administratiu/va per tal d'optimitzar els recursos municipals i contribuir al control i 
la disminució de la despesa municipal en temes energètics . 

De la mateixa manera, la Intervenció municipal, d'acord amb l'informe emès per l'Interventor en data 
18 de juliol de 2014, justifica i motiva la necessitat de dotar al seu departament d'un tècnic/ca 
mitja/ana per tal d'afrontar la càrrega de tasques encomanades a la intervenció municipal .

Per donar resposta a les necessitats plantejades pel servei de manteniment de ciutat i seguretat, es 
disposa a la    plantillaplantillaplantillaplantilla     aprovada d'una plaça vacant administratiu/va, personal funcionari C1, i es crearà 
un lloc de treball de personal administratiu adscrit al servei de manteniment de ciutat i seguretat. Per 
donar resposta a les necessitats d'intervenció caldrà fer les adequacions necessàries a la relació de 
llocs de treball, consistents en la creació d'un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana en gestió 
administrativa adscrit  al departament d'intervenció que serà dotat amb personal de la plantilla. 



6

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ

A la plantilla aprovada hi consta la plaça de personal funcionari, escala: administració especial, 
classe: comeses especials, grup A1, de tècnic superior sistemes informació amb 2 dotacions, es 
proposa la modificació deixant 1 dotació al personal funcionari i  1 dotació com personal laboral. 

SISÈSISÈSISÈSISÈ....

Per necessitats de l'organització dels recursos humans de la plantilla de l'ajuntament, es proposa 
l'amortització d'una plaça i lloc de treball d'auxiliar tècnic/a conservació museu vacants i la creació de 
plaça i lloc de treball d' administratiu/va de l'ajuntament.

Quan al procés de negociació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball en el si de 
la Mesa de negociació, d'acord amb les manifestacions fetes per la Cap de servei de recursos humans 
que consten en el seu informe de data 22 de juliol de 2014, s'adjunten a l'expedient les actes de les 
reunions de la Mesa de negociació dels dies 12 i 27 de juny de 2014 pendent d'aprovar-se per causes 
no imputables a l'ajuntament i l'esborrany de l'acta de la reunió de Mesa de negociació del dia 17 de 
juliol de 2014, però que en tot cas posen de manifest que s'ha dut a terme un procés de negociació en 
els termes que preveu tant l'acord de condicions del personal funcionari com el conveni col·lectiu del 
personal laboral.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

D'acord amb allò que disposa l'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals .

Els articles 291 i 294 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el text refós  de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

L'article 22.3 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.

En compliment de l'article 21.1.2 i 21.2 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a 2014

Vistos els informes emesos per part de secretaria i intervenció de  25 de març de 2014.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la modificació de la  relació de llocs de treball següent :

1111))))    Disminuir les actuals dotacions de 91 a 86 del lloc de treball de professor/a d'educació secundària, 
nivell de destí: 24, complement específic: 46, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell 
català: C, forma de provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE.

2) Disminuir les actuals dotacions de 29 a  26 del lloc de treball de tècnic/a d'ensenyament primari, 
nivell de destí: 21, complement específic: 45, grup d'accés: A2, funcions (núm fitxa):sense fitxa, nivell 
català: C, forma de provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE. 

3) Disminuir les actuals dotacions de 38 a 35 del lloc de treball de professor/a de música, nivell de 
destí: 24, complement específic: 43, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: 
C, forma de provisió: CM, classe: L, col·lectiu/Cossos: AE.  

4) Crear 1 lloc de treball de professor/a-director/a d'educació secundària, nivell de destí: 24, 
complement específic: 46, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de 
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provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE,

5) Crear 2 lloc de treball de professor/a-cap d'estudis d'educació secundària, nivell de destí: 24, 
complement específic: 46, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de 
provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE,

6) Crear 1 lloc de treball de professor/a-secretari/a d'educació secundària, nivell de destí: 24, 
complement específic: 46, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de 
provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE,

7) Crear 1 lloc de treball de professor/a-administrador/a d'educació secundària, nivell de destí: 24, 
complement específic: 46, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de 
provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE,

8) Crear 1 lloc de treball de professor/a-director/a tècnic/a d'ensenyament primari, nivell de destí: 21, 
complement específic: 45, grup d'accés: A2, funcions (núm fitxa):sense fitxa, nivell català: C, forma de 
provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE

9) Crear 1 lloc de treball de professor/a-cap d'estudis tècnic/a d'ensenyament primari, nivell de destí: 
21, complement específic: 45, grup d'accés: A2, funcions (núm fitxa):sense fitxa, nivell català: C, forma 
de provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE

10) Crear 1 lloc de treball de professor/a-secretari/a tècnic/a d'ensenyament primari, nivell de destí: 
21, complement específic: 45, grup d'accés: A2, funcions (núm fitxa):sense fitxa, nivell català: C, forma 
de provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AE. 

11) Crear 1 lloc de treball de professor/a-director/a de música, nivell de destí: 24, complement 
específic: 43, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de provisió: 
CM, classe: L, col·lectiu/Cossos: AE.  

12) Crear 1 lloc de treball de professor/a-cap d’estudis de música, nivell de destí: 24, complement 
específic: 43, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de provisió: 
CM, classe: L, col·lectiu/Cossos: AE.  

13) Crear 1 lloc de treball de professor/a-secretari/a de música, nivell de destí: 24, complement 
específic: 43, grup d'accés: A1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de provisió: 
CM, classe: L, col·lectiu/Cossos: AE.  

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball següent :

1) Creació d'una plaça de de tècnic/a especialista, Ens:  AJT, Escala: AE, Subescala/escala: Serveis 
especials/Personal d'oficis, Plaça: Tècnic/a especialista, Grup: C1, Relació: FC. 

2) Amortització de forma automàtica en el moment de la cobertura de la plaça de tècnic/a especialista, 
d'una plaça d'oficial jardiner/a,  Ens:  AJT, Escala: AE, Subescala/escala: Serveis especials/Personal 
d'oficis, Plaça: oficial jardiner/a, Grup: C2, Relació: F. Passant de 6 dotacions a 5 dotacions.

3) Amortització del lloc de treball d'administrativa, en el moment de la cobertura del lloc de treball de 
tècnic/a especialista, nivell de destí: 16, complement específic: 8, grup d'accés: C2/C1, funcions (núm 
fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de provisió: CM, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AG/AE.   

4) Creació d'un lloc de treball de tècnic/a especialista, nivell de destí: 16, complement específic: 17, 
grup d'accés: C1, funcions (núm fitxa): 19, nivell català: A2, forma de provisió: CO, classe: F, 
col·lectiu/Cossos: AE.           

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball següent :

1) Crear 1 plaça d'agent de la policia local Ens:  AJT, Escala: AE, Subescala/escala: Serveis 
especials/Policia local, Plaça: agent, Grup: C2, Relació: FC, Passant de 75 dotacions a 76 dotacions. 
Aquesta nova plaça quedarà automàticament amortitzada en el moment de la cobertura definitiva d' 
una de les dues places  vacants de caporal que serà proveïda per procediment de promoció interna.
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2) Crear 1 lloc de treball d'agent de la policia local, nivell de destí: 15, complement específic: 24, grup 
d'accés: C2, funcions (núm fitxa): 156, nivell català: B, forma de provisió: CO, classe: F, 
col·lectiu/Cossos: AE.           passant de 75 dotacions a 76 dotacions. Aquest nou lloc de treball 
quedarà automàticament amortitzat en el moment de l'adscripció definitiva al lloc de treball fruit del 
procés de promoció interna per proveir places vacants de caporal .

QuartQuartQuartQuart....    Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball següent :

1) Crear 1 lloc de treball de tècnica mitjana en gestió administrativa  adscrit al servei d 'intervenció amb 
nivell de destí: 19, complement específic: 19, grup d'accés: C1/A2, funcions (núm fitxa): sense fitxa, 
nivell català: C, forma de provisió: CO, classe: F, col·lectiu/Cossos: AG/AE, amb 1 dotació. 

2) Crear 1 lloc de treball d'administratiu/va, adscrit al servei de manteniment de ciutat i seguretat amb 
nivell de destí: 16, complement específic: 8, grup d'accés: C2/C1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, 
nivell català: C, forma de provisió: CO, classe: L, col·lectiu/Cossos: AG, amb 1 dotació.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Aprovar la modificació de la plantilla següent :

1) Amortitzar la plaça de personal funcionari, escala: administració especial, classe: comeses 
especials, grup A1, de tècnic superior sistemes informació que disposava de 2 dotacions, quedant a 1 
dotació.

2) Crear la plaça de personal laboral  escala: administració especial, classe: comeses especials, grup 
A1, de tècnic superior sistemes informació, amb 1 dotació.

SisèSisèSisèSisè....     Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball següent :

1) Amortitzar la plaça d'auxiliar tècnic/a funcionari de l'ens: Ajuntament/Museu, escala: administració 
especial, subescala: serveis especials, classe: comeses especials, plaça: auxiliar tècnic/a 
conservació museu, grup: C2, vacant.

2) Crear una plaça d'auxiliar administratiu/va de l'ens: ajuntament, escala: administració general, 
subescala: administratiu/va, plaça: administratiu/va, grup: C2, relació: funcionari i passar de 27 
dotacions a 28 dotacions.

3) Amortitzar 1 lloc de treball d'auxiliar tècnic/ca de conservació de museu que té 3 dotacions, 2 
ocupades i 1 vacant, amb nivell de destí: 12, complement específic: 2, grup d'accés: C2, funcions (núm 
fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de provisió: CO, classe: F/L, col·lectiu/Cossos: AG, amb 2 
dotacions.

4) Crear 1 lloc de treball d'administratiu/va, adscrita a l'Àrea de govern, nivell de destí:16, complement 
específic:8, grup d'accés: C2/C1, funcions (núm fitxa): sense fitxa, nivell català: C, forma de provisió: 
CM, classe: F, col·lectiu/Cossos: AG/AE, amb 1 dotació.

SetèSetèSetèSetè.... Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball següent :
El lloc de treball de Tècnic auxiliar de Recursos humans, classe F/L, es proposa deixar només com: 
classe F.
El lloc de treball de secretaria del servei de recursos humans, classe F, es proposa barrar la classe: 
F/L

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Notificar aquest acord als representants sindicals i al Servei de recursos humans

NovèNovèNovèNovè....    Publicar aquest acord al de  BOP de Barcelona i al DOGC, i al tauler d'edictes municipal.

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



9

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

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Sí, en relació al tema de la plantilla, tot i que hi estem d'acord en el 
primer apartat, el que fa referència a l'assignació de les places de mestres especialitzats al concepte 
de directors, entenem que la resta de places que en aquest dictamen o en aquest informe s'intenten 
modificar responen a una estratègia la qual no veiem molt clara.

Per una banda s'estan d'alguna manera reiteradament, tenim l'històric des del 2012 fins ara, reduint 
places de funcionaris i en tot cas substituint, algunes amortitzant-les i altres substituint-les, per places 
de laborals, entenem que això no és el que caldria que es fes, i per altra part les places que s'estan 
creant noves i que d'alguna manera tindrien sentit, noves o que s'estan redissenyant, algunes són el 
redisseny d'una plaça, tindria sentit que en tot cas fossin places que poguessin ser ocupades per 
promoció interna. En alguns casos entenem que això no està garantit que sigui així. Avui, en aquests 
moments, la promoció interna dels treballadors de l'Ajuntament diria que és l'única manera que tenim 
una mica de fer avançar les persones professionalment. Entenem que no podem apujar sous, això és 
molt clar, però en canvi si que una promoció interna pot ajudar algú a millorar la seva situació 
professional. Per tant, tot i que estem d'acord amb la primera part de l'expedient, no estem d'acord 
amb la resta de l'expedient, i en aquest sentit hi votarem en contra. Gràcies. 

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Bé, no és la primera vegada que ens arriben unes 
modificacions d'aquesta mena. Com en altres ocasions, són unes modificacions que no han estat 
acordades amb els representants dels treballadors i de les treballadores, sinó que només se'ls ha 
informat. Aquest any, cal recordar que a principi d'any es va arribar a l'acord del nou Conveni amb els 
representants dels treballadors i treballadores, en el que es va acordar fer una valoració de llocs de 
treball. Una valoració de llocs de treball que encara no ha començat a fer-se. Des del nostre Grup 
entenem que en lloc d'anar fent pegats, en fer canvis ara d'una plaça, amortitzar una altra, crear una 
altra, lo que s'ha de fer és la valoració que es va acordar a principi d 'any amb la signatura del Conveni. 
I una vegada tinguem les dades, fer els moviments que calgui dins de la plantilla de l 'Ajuntament.

Dins de la creació i amortització de les places que proposem, n'hi han que passen de funcionari a 
laboral, entenem que representen un retrocés en el que s'havia fet en els darrers anys en aquesta 
casa i també alhora d'assignar personal a una plaça, o una altra, l'Equip de Govern assigna aquestes 
places en principi a unes persones sense obrir un procés obert entre tots i totes els treballadors i 
treballadores de l'Ajuntament que tinguin els requisits per opositar, per promoure's, en aquesta plaça i 
així promocionar la carrera professional i la promoció interna . 

En totes aquestes circumstàncies, des del Grup d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida el 
que demanaríem és que es fes d'una vegada la valoració de llocs de treball , obrir un concurs de mèrits 
per ocupar les places que es volen crear, i com no, negociar amb els sindicats tots aquests 
moviments. I el que li demanem a l'Equip de Govern és que fins que aquestes circumstancies no es 
donin, que aquest punt es quedi sobre la taula. Gràcies. 

Alcalde: Per part del Partit Popular no? Per part de Convergència i Unió, no? En tot cas, per part del 
PSC? No? Directament la senyora Regidora farà la resposta, endavant,

Senyora Aroa: Gràcies Alcalde. Bé, només per fer algun aclariment. El senyor Pep Mur feia referència 
als canvis que es produïen en l'àmbit d'educació i precisament l'objectiu que teníem amb aquests 
canvis era precisament no perjudicar als laborals que ja feia molts anys que estaven treballant a les 
escoles. I precisament ens consta que en aquest punt, del que ja havíem parlat en anteriors ocasions 
amb els sindicats, precisament en aquest punt estaven d'acord perquè consideraven que era una raó, 
que tot i que potser no es podia entendre quan et mires l'expedient, quan ho expliques, van considerar 
que estaven d'acord.

En el tema de la promoció interna que tots dos han fet referència, si que és cert que en alguns llocs en 
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concret entrar en un bucle de promocions internes cada cop que tens una vacant, no acabaríem mai, 
perquè sempre deixaríem un lloc buit i sempre hauríem d'iniciar un altre procés de promoció interna, la 
qual cosa no vol dir que nosaltres no estiguem d'acord que els empleats de l'Ajuntament de Granollers 
evidentment tinguin possibilitats de créixer professionalment .

Deia també el senyor Casasnovas que en aquestes modificacions que portem en aquest punt no hi 
havia acord amb el Comitè, que només hi havia hagut informació. Bé, aquests canvis s'han parlat en 
tres ocasions amb les reunions de seguiment amb el Comitè, i si que és cert, al final en molts d'ells no 
hi hagut acord, però en tot cas la responsabilitat ultima en prendre aquestes decisions ha de ser 
nostre, la qual cosa no vol dir que hi hagi altres ocasions en què si que podem estar d'acord amb tots 
els punts. En aquest cas, no ha pogut ser així, però en tot cas no podem dir que no hem intentat que 
no hi haguí un acord, perquè hi hagut tres ocasions en la que s'ha parlat de cadascuna de les 
modificacions.

Pel que fa als llocs de treball si que és cert que no s'ha iniciat el procés, no només podem dir que això 
és culpa diguéssim del Servei de Recursos Humans, sinó que els sindicats estan en procés 
d'eleccions sindicals i per tant ells també han considerat que la data d 'inici ha de ser el setembre. Però 
mentrestant, mentre això no es produeixi, no es tracta de què estem fent pegats, sinó que el que hem 
de fer és tenir les coses ben fetes i a lloc. I la nostra voluntat evidentment és a partir del setembre 
doncs seguir amb aquestes reunions periòdiques per aconseguir aquesta valoració, que com ha dit el 
senyor Casasnovas, es va acordar en el Conveni. 

Alcalde: Moltes gràcies. No se si el senyor Mur. Senyor Casasnovas si vol intervenir? No. El senyor 
Mur diu que no. El senyor Mur no vol fer ús de la paraula, per tant, vostè ha agafat el micròfon amb 
celeritat i en aquest cas amb precisió. Endavant.  

Senyor Casasnovas: no sé quantes reunions han tingut amb els representants dels treballadors i 
treballadores d'aquesta casa, de l'Ajuntament de Granollers, però si s'han d'arribar a acords, tant si 
s'han de fer 3 com 20, la qüestió és arribar a acords. No que quan has fet 3 reunions i no arribes a un 
acord tirar pel dret. Bé sap que els representants dels treballadors d'aquesta casa han presentat un 
escrit d'al·legacions, en el qual no estan d'acord amb les mesures que pren aquest Equip de Govern. 
La promoció interna, ja sé que fer promoció interna dels treballadors i les treballadores genera una 
feina i uns processos que poden ser més o menys complicats, però el que es tracta és de facilitar 
aquells treballadors que ja tenim a la casa que puguin exercir la seva carrera professional i anar 
pujant en l'escalafó dins de la casa sempre que compleixin els requisits per aquella plaça que està 
vacant. Després les places que queden buides al fer aquests moviments es pot cobrir amb la bossa de 
treball que té l'Ajuntament fins que es convoqui aquella plaça.

I sobre la valoració dels llocs de treball, si en aquesta casa hi han hagut eleccions sindicals però, ara 
a lo millor em falla la memòria però el conveni es va aprovar el gener , febrer, les eleccions han sigut el 
maig, entremig hi han hagut un parell de mesos, en els quals també es podia haver començat ha 
parlar i ha encarregar la feina, i començar a fer la valoració de llocs de treball , a lo millor no la tindríem 
encara feta, perquè té un procés llarg però si esperem al setembre a reunir-nos amb el Comitè 
d'Empresa, i ha començar la valoració trigarem un altre any a tenir feta aquesta valoració, i d'aquí uns 
mesos a lo millor ens arribem noves propostes de modificació . Gràcies

Senyora Ortego: Si, molt breu. Simplement, jo crec que un dels inconvenients, té moltes avantatges 
l'administració pública, però un dels inconvenients és la lentitud en tots els procediments. I crec que 
anar fent reunions eternes amb els sindicats, sinó hi ha acord evidentment, comprendrà vostè senyor 
Casasnovas que no ens podem passar dos anys, i precisament ens està demanant que la valoració 
dels llocs de treball la fem amb agilitat. El que no farem en altres decisions que són importants perquè 
la gent ha d'estar treballant amb les circumstancies legals que han de ser correctes, evidentment lo 
que no farem més, eternitzat això. Ens hem reunit el 12 de juny, el 27 de juny i el 17 de juliol, en 
alguns casos si que hi ha hagut acord, en altres, però, la responsabilitat ultima finalment és del Servei 
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de Recursos Humans, i per tant s'han pres les decisions que en tots els casos creiem que són les 
beneficioses pels treballadors que estan afectats per aquests canvis . Gràcies. 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grups Municipal del PSC (13), 9 
abstencions  dels Grups Municipals de CIU (5) i  PP (4) ), i 2 vots en contra dels Grups Municipals 
ICV-EUiA-E (1) i AG (1).

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    25252525....CCCC))))    DEDEDEDE    
LLLL''''ACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DE LACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DE LACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DE LACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS I LGRANOLLERS I LGRANOLLERS I LGRANOLLERS I L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    17171717....CCCC))))    DE LDE LDE LDE L''''ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DELSACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DELSACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DELSACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DELS    
FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL ENFUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL ENFUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL ENFUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL EN    
RELACIÓ ALS COMPLEMENTS PER BAIXES D’INCAPACITAT TEMPORALRELACIÓ ALS COMPLEMENTS PER BAIXES D’INCAPACITAT TEMPORALRELACIÓ ALS COMPLEMENTS PER BAIXES D’INCAPACITAT TEMPORALRELACIÓ ALS COMPLEMENTS PER BAIXES D’INCAPACITAT TEMPORAL    ((((ITITITIT)))),,,,    ACCIDENTS DEACCIDENTS DEACCIDENTS DEACCIDENTS DE    
TREBALL I INDISPOSICIONSTREBALL I INDISPOSICIONSTREBALL I INDISPOSICIONSTREBALL I INDISPOSICIONS ....    

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

En data 25 de març de 2014, s'aprova en sessió plenària l'Acord de condicions de personal funcionari  
de l'Ajuntament de Granollers i el Conveni col·lectiu del personal laboral de l 'ajuntament de Granollers.

L'article 25 de l'acord de condicions diu textualment: 

cccc))))    Complement de nocturnitatComplement de nocturnitatComplement de nocturnitatComplement de nocturnitat  

1. Els funcionaris i funcionàries del col·lectiu de la Policia Local que prestin els seus serveis en horari 
nocturn, és a dir, en la banda horària compresa entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada, percebran 
un import de 21,79 € pels agents i caporals i 26,18 € pels sergents, per cada nit efectivament 
treballada, en funció del càlcul del 40% del sou base dividit per 11, segons consta a l’Annex 12.1 
d’aquest Acord. 

2. El personal funcionari que tingui una jornada laboral que prevegi l'horari nocturn (de 22 h a 6 h) 
gaudirà d'un complement de nocturnitat que equivalgui al 40% del sou base. Aquest complement es 
pagarà en funció del temps realment treballat en aquestes condicions, segons consta a l’Annex 12.1 
d’aquest Acord.

L'article 17.c) de l'acord de condicions i del conveni col·lectiu diu textualment : 

c) Supòsits amb caràcter excepcional i degudament justificats pels quals es reconeix la 
complementació del 100% des del primer dia de les retribucions fixes íntegres que es percebin en 
cada moment: 

Hospitalització �

Intervenció quirúrgica�

Embarassos�

Víctimes de violència de gènere�

Accidents no laborals �

Malaltia greu: s’entén com a malaltia greu aquella que sigui reconeguda mitjançant informe  �

facultatiu en referència a les que estan reconegudes en el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, 
per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació 
econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu. 
Les malalties previstes al RD 2210/ 1995, de 28 de desembre �

Reunida la Comissió de seguiment en data 28 d'abril de 2014, es manifesta que durant la negociació 
de l'acord de condicions i el conveni col·lectiu, respecte a l'article 25.c) i 17.c) es va acordar un altre 
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redactat del que s'ha signat i aprovat i es proposa fer la modificació. Concretament a la reunió de 
Mesa de negociació del conveni del dia 29 de novembre de 2011, es va arribar a l'acord de completar 
la redacció d'aquest article 25.c) afegint a l'apartat núm. 1, la frase següent:

En cas que un o una policia local durant el cicle de treball en torn de nit causés baixa per accident 
laboral, aquest/a mantindrà el complement de nocturnitat que tenia planificat"

Al mateix temps, a l'apartat c) de l'article 17 de l'acord de condicions i del conveni col·lectiu, es va 
acordar afegir un altre supòsit en les excepcions previstes que amb caràcter excepcional i 
degudament justificat es reconeix la percepció del  100% de les retribucions i és el següent: 

En casos que en el comunicat de baixa IT consti que és una recaiguda i per tant hi hagi un acumulat  , i  
s'hagi aplicat el descompte en nòmina en la primera baixa.

 En aquest cas, si la baixa inicial és inferior a 20 dies, s'aplicarà el descompte corresponent a partir 
del dia en que es va finalitzar el descompte anterior  i fins arribar al 20è dia. En aquest sentit, es 
considera que existeix recaiguda en un mateix procés quan en el comunicat mèdic de baixa així ho 
especifiqui.

La Comissió de seguiment proposa modificar l'article 25.c) de l'Acord de condicions i l'article 17.c) de 
l'Acord de condicions i del Conveni col·lectiu, segons consta al certificat emès pel senyor secretari de 
la Comissió de seguiment, que s'adjunta a l'expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Es troben continguts en els informes emesos per part de secretaria i intervenció de 25 de març de 
2014 i per la cap de servei de Recursos humans de 21 de març de 2014

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

Primer.    Modificar l'article 25 c) de l'Acord de condicions del personal funcionari de l'ajuntament de 
Granollers, amb la data d'efectes prevista a l'article 2.1 i 18.2 de l'Acord de condicions, que quedarà 
redactat de la manera següent:

""""ArticleArticleArticleArticle     25252525....    Altres retribucionsAltres retribucionsAltres retribucionsAltres retribucions ....    Complements especialsComplements especialsComplements especialsComplements especials ....

cccc))))    Complement de nocturnitatComplement de nocturnitatComplement de nocturnitatComplement de nocturnitat  

1. Els funcionaris i funcionàries del col·lectiu de la Policia Local que prestin els seus serveis en horari 
nocturn, és a dir, en la banda horària compresa entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada, percebran 
un import de 21,79 € pels agents i caporals i 26,18 € pels sergents, per cada nit efectivament 
treballada, en funció del càlcul del 40% del sou base dividit per 11, segons consta a l’Annex 12.1 
d’aquest Acord. En cas que un o una policia local durant el cicle de treball en torn de nit causés baixa 
per accident laboral, aquest/a mantindrà el complement de nocturnitat que tenia planificat.
2. El personal funcionari que tingui una jornada laboral que prevegi l'horari nocturn (de 22 h a 6 h) 
gaudirà d'un complement de nocturnitat que equivalgui al 40% del sou base. Aquest complement es 
pagarà en funció del temps realment treballat en aquestes condicions, segons consta a l’Annex 12.1 
d’aquest Acord."

SegonSegonSegonSegon....    Modificar l'article 17.c) de l'acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu 
del personal laboral de l'ajuntament de Granollers que quedarà redactat de la manera següent: 

ArticleArticleArticleArticle     17171717....    Complements per baixes d’incapacitat temporalComplements per baixes d’incapacitat temporalComplements per baixes d’incapacitat temporalComplements per baixes d’incapacitat temporal     ((((ITITITIT)))),,,,    accidents de treball i indisposicionsaccidents de treball i indisposicionsaccidents de treball i indisposicionsaccidents de treball i indisposicions ....

c) Supòsits amb caràcter excepcional i degudament justificats pels quals es reconeix la 
complementació del 100% des del primer dia de les retribucions fixes íntegres que es percebin en 
cada moment: 

Hospitalització �

Intervenció quirúrgica�

Embarassos�
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Víctimes de violència de gènere�

Accidents no laborals �

Malaltia greu: s’entén com a malaltia greu aquella que sigui reconeguda mitjançant informe  �

facultatiu en referència a les que estan reconegudes en el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, 
per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació 
econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu. 
Les malalties previstes al RD 2210/ 1995, de 28 de desembre�

En casos que en el comunicat de baixa IT consti que és una recaiguda i per tant hi hagi un �

acumulat , i  s'hagi aplicat el descompte en nòmina en la primera baixa.

 En aquest cas, si la baixa inicial és inferior a 20 dies, s'aplicarà el descompte corresponent a partir 
del dia en que es va finalitzar el descompte anterior  i fins arribar al 20è dia. En aquest sentit, es 
considera que existeix recaiguda en un mateix procés quan en el comunicat mèdic de baixa així ho 
especifiqui.

TercerTercerTercerTercer ....    Trametre còpia d'aquesta modificació de l’acord de condicions i conveni aprovada, 
així com de tota la documentació complementària al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació.

QuartQuartQuartQuart....    Notificar aquest acord als representants sindicals . 

CinquèCinquèCinquèCinquè....   Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de sis mesos . 

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

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ IESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ IESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ IESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I    
D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA ID’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA ID’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA ID’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I    
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA ENL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA ENL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA ENL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN    
AQUEST MUNICIPI  PER ALAQUEST MUNICIPI  PER ALAQUEST MUNICIPI  PER ALAQUEST MUNICIPI  PER AL     2014201420142014

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

En data 10 d’abril de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers relatiu a l’oficina local d’habitatge 
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per al 2012. Durant 2013 es van formalitzar les corresponents pròrrogues del conveni anterior .

Expirada la seva vigència, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat per al 2014 la 
formalització d’un nou conveni de col·laboració i encàrrec de gestions amb l’Ajuntament de Granollers 
relatiu a l’oficina d’habitatge de Granollers.

Mitjançant resolució del regidor delegat d’urbanisme i habitatge, de 8 d’abril de 2014,  es va acordar 
sol·licitar la subscripció del “Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges” per al 
2014 , que va ser degudament notificada en data 22 d’abril de 2014.

Mitjançat resolució del regidor delegat d’urbanisme i habitatge, de data 8 de juliol de 2014, es va 
acordar sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la subscripció del Conveni de col·laboració i 
d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers relatiu 
a l'oficina local d’habitatge, en l'àmbit dels programes socials d'habitatge.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet la proposta de conveni, amb indicació dels imports 
corresponents a la reserva econòmica per al finançament de les despeses d’aquest programa per a 
2014.

Atès que és d’interès la formalització d’aquest conveni a l’efecte de seguir prestant els serveis en 
matèria d’habitatge i els programes d’ajuts que preveu el Pla per al dret a l’habitatge

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar l'esborrany del “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència 
de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en 
aquest municipi” per al 2014, que seguidament es transcriu:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE    
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT de Granollers RELATIU A LL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT de Granollers RELATIU A LL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT de Granollers RELATIU A LL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT de Granollers RELATIU A L''''OFICINA LOCALOFICINA LOCALOFICINA LOCALOFICINA LOCAL    
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPID’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPID’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPID’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI

Barcelona, .... de .... de 2014
 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a 
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
 
I d’una altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, 
i a aquest efecte,

EXPOSEN

1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les 
oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat 
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts 
relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania .

2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i, 
especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la 
proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els 
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principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals .

3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines 
locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament 
territorial.

4. El Pla per al dret a l’habitatge recull les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més 
rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions 
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat .

5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració i d’encàrrec 
de gestions subscrits entre la Generalitat i les administracions locals en relació a les oficines locals 
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, aconsella mantenir aquestes oficines i 
borses en el territori per prestar un servei de proximitat a la ciutadania , en matèria d’habitatge.

6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió d’ajuts del 
Pla per al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de Granollers ha manifestat l’interès en la formalització d’un 
conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al manteniment, l’any 2014, de 
l’Oficina local d’habitatge d’àmbit territorial municipal .

7. L'Ajuntament de Granollers, per acord del Ple de la corporació aprovat en la sessió de 31 de gener 
de 2006, ha encomanat a Granollers Promocions, SA, la gestió de l’Oficina local d’habitatge, que 
disposa de personal suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una persona 
responsable per coordinar les actuacions amb les Direccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge.

8. L’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han subscrit, amb data *****, 
un Acord per a la coordinació i la col·laboració entre les respectives Oficines, a efectes d’evitar 
duplicitats en les gestions, optimitzar els recursos disponibles i facilitar l’accés als serveis d’habitatge 
mitjançant una finestreta única, en la localitat de Granollers.

9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per 
la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els 
següents 

PACTESPACTESPACTESPACTES

PrimerPrimerPrimerPrimer .... ObjecteObjecteObjecteObjecte

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina local d’habitatge 
situada al municipi de Granollers, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les 
gestions i serveis relatius a l’habitatge. 

SegonSegonSegonSegon....    Obligacions de l’AjuntamentObligacions de l’AjuntamentObligacions de l’AjuntamentObligacions de l’Ajuntament     

L’Ajuntament de Granollers, a través de Granollers Promocions, SA que gestiona  l’Oficina local 
d’habitatge, es compromet a:

1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal suficient que ha de tenir 
la formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen . En concret s’obliga a:

a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina . 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades amb 



16

el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a mínim, serà d’una 
persona responsable de les actuacions del personal de l’Oficina i de la coordinació amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les tasques administratives i d’una persona per a les 
funcions de la Borsa.  

2. Realitzar les següents funcions: 

a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen:
a.1. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, 
d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al 
dret a l’habitatge.
a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa que es presenta amb les 
sol·licituds.
a.3. La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la informació als 
sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals .
a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.
a.5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb protecció oficial.
a.6.L’atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari i altres problemàtiques generades 
per la pèrdua de l’habitatge.

b) Funcions de gestió d’activitats i serveis
b.1. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge
b.1.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents)
b.1.2. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers
b.1.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació 

3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a disposició de les 
oficines i les borses.

4. a) Elaborar un informe on cal descriure els aspectes específics del funcionament de l’Oficina, en 
relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit 
i les previsions pel què fa a l’activitat , entre d’altres. 

4. b) Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina, un protocol addicional a aquest 
conveni, en el qual es concreti la forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits 
relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les 
activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any . 

5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació final sobre la 
totalitat de les tasques realitzades.

6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on s’ubica 
l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques de comprovació 
necessàries per a la resolució dels expedients .

7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments dels 
ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei .

8. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de 
col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.

9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir les pautes de 
disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament a totes les 
publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques realitzades per 
l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya .
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10. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en 
relació a les activitats que són objecte del present conveni .

11. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
11.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebin, procedents d’altres 
administracions o entitats públiques o privades.
11.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:

1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa informació actualitzada sobre les polítiques d’habitatge 
en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de rehabilitació i 
condicions d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge , i 
sobre les normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració .

2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la col·laboració 
objecte d’aquest conveni.

3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure programes 
d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades , pel que fa a les línies de 
col·laboració convingudes.

4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de desenvolupar les 
tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració d’informes tècnics, avaluacions i 
inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el procediment.

5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi de relleu les 
bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar. 

6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest conveni, 
segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes aportacions resten 
condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les obligacions derivades 
d’aquest conveni.

QuartQuartQuartQuart....    FinançamentFinançamentFinançamentFinançament

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis que presti 
l’Oficina d’Habitatge/Borsa del municipi de Granollers, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a 
continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002.

a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l 'Oficina 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de  29292929....381381381381 €€€€    per a l’any 2014, en 
concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a l’apartat c), per cobrir part 
de les despeses dels serveis d’atenció ciutadana i d’assessorament en matèria d’habitatge establerts 
en el pacte segon, 2. a), d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre 
d’habitants als què l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa dóna servei.

b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior que tindrà en compte el 
nombre d’expedients tramitats en relació amb les tasques que es deriven de les funcions específiques 
que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es compromet a dur a terme. 
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis 
de l’Annex I.

L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent direcció o unitat 
sectorial de l’Agència, d’acord amb el protocol previst en el Pacte segon, punt 4b). El compliment de 
les obligacions contingudes al protocol serà determinant per al càlcul de la quantia d’aquest 
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pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de compliment amb els 
compromisos específics i de qualitat fixats .

c. Aportació màxima 

Per a l’any 2014, s’estableix una aportació màxima de 39393939....174174174174    €€€€,    que només es podrà incrementar en 
el cas que es justifiqui una activitat superior per part de l’Oficina/Borsa, i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Tramitació dels pagamentsTramitació dels pagamentsTramitació dels pagamentsTramitació dels pagaments

La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la 
següent manera:

a. Primer pagament 
El primer pagament, per l'import de 29292929....381381381381    €€€€, en concepte de serveis bàsics d’informació i atenció 
ciutadana, es tramitarà un cop signat aquest conveni.

En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Desè, el primer pagament es tramitarà un cop 
signada l’addenda de pròrroga.

b. Pagament final
El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa, corresponent a l’any 
2014, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una certificació justificativa 
de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques d'assessorament i d’informació 
desenvolupades, com també les dels altres serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i un 
cop contrastada i valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades que 
aquesta disposi. 

La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari/a de l’ens 
local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a les activitats i gestions referents 
als expedients tramitats, com pel que fa al cost dels serveis mínims prestats pel personal adscrit a 
l’Oficina/Borsa durant la vigència del conveni. 

Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data  31 de desembre 
de 2014.

C. La certificació prevista al punt anterior s’emetrà previ informe de la persona responsable de 
l’Oficina local d’habitatge que gestiona Granollers Promocions, SA, justificatiu de les activitats i 
gestions dels expedients tramitats així com del cost dels serveis. Així mateix, els pagaments de les 
aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a favor de Granollers 
Promocions, SA, que gestiona l’oficina d’habitatge per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers.

SisèSisèSisèSisè....    Control i Seguiment conveniControl i Seguiment conveniControl i Seguiment conveniControl i Seguiment conveni

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte 
d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de dur a terme les 
unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i 
territorials, i també, amb els controls o auditories internes que es consideri oportú programar 
anualment. 

Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent de l’Agència quan així 
ho estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i final de la convocatòria 
corresponent.

Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i justificats per 
l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del 
conveni prevista en el pacte Desè.
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La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es preveu al pacte 
Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre de serveis prestats i 
d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i de creixement de les actuacions , els nivells de 
qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. En el cas 
que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els serveis prestats durant l’any per l’Oficina, 
es podrà minorar l’aportació final en l’import corresponent als expedients perjudicats .

SetèSetèSetèSetè....    Protecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dades

Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà d’intercanvi 
d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest acord, estaran 
subjectes, a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i a la resta de normativa d’aplicació.  

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Resolució per incomplimentResolució per incomplimentResolució per incomplimentResolució per incompliment

L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà l’altra 
part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució.

NovèNovèNovèNovè....    Resolució de controvèrsiesResolució de controvèrsiesResolució de controvèrsiesResolució de controvèrsies

En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, ambdues 
parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter previ a la submissió de la 
qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa . 

DesèDesèDesèDesè....    Vigència i efectesVigència i efectesVigència i efectesVigència i efectes

El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser 
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, 
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial .

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data 
expressats en l’encapçalament."

""""Annex IAnnex IAnnex IAnnex I

Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge  (*)

CATÀLEG DE SERVEIS 

ServeisServeisServeisServeis Import per expedient tramitat – OficinaImport per expedient tramitat – OficinaImport per expedient tramitat – OficinaImport per expedient tramitat – Oficina    
municipalmunicipalmunicipalmunicipal

Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer 50 €
Tramitació de prestacions d’urgència especial o d’expedients 
RBE vigents 10 €

(*) Els imports del catàleg de serveis es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas que es produeixi 
la pròrroga del conveni prevista en el pacte Desè.

ANNEX IIANNEX IIANNEX IIANNEX II     

Finançament del ConveniFinançament del ConveniFinançament del ConveniFinançament del Conveni....    ArticleArticleArticleArticle     57575757    bis de la Lleibis de la Lleibis de la Lleibis de la Llei    7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    d’abrild’abrild’abrild’abril ,,,,    reguladora de les Bases dereguladora de les Bases dereguladora de les Bases dereguladora de les Bases de    
Règim LocalRègim LocalRègim LocalRègim Local

Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha de compensar a l’Ajuntament/Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula 
Quarta, i aquest s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest 
establerts. Així mateix, ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que 
preveu la clàusula Cinquena, i trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya juntament amb 
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aquesta documentació, l’escrit sol·licitant l’abonament de l’import corresponent .

Una vegada notificada la conformitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els termes previstos 
en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el 
pagament, l’Ajuntament/Consell Comarcal, ha de requerir l’Agència per tal que ho faci efectiu en el 
termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a 
l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

No obstant, si en els termes previstos en el conveni, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica a 
l’Ajuntament/Consell Comarcal la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà 
d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, l’Agència en el termini de dos mesos ha 
de notificar la seva conformitat o disconformitat i, si és conforme, dins del termini de quatre mesos 
següents a la notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf 
anterior, l’Ajuntament/Consell Comarcal podrà comunicar-ho a l’Administració general de l’Estat, als 
efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.

No obstant, ambdues parts acorden que l’Agència de l’habitatge de Catalunya, abans de finalitzar el 
termini per efectuar el pagament, d’acord amb l’establert en els apartats anteriors, pot optar per 
efectuar-lo de forma ajornada o fraccionada, el que notificarà fefaentment a l’Ajuntament/Consell 
Comarcal, fixant la data de pagament o adjuntant el calendari de pagaments respectivament, en funció 
de les indicacions del Departament d’Economia. En aquest cas, queda en suspens el procediment de 
comunicació previst a l’article 57 bis de la referida llei 7/1985, llevat que es produeixi l’impagament de 
tres terminis consecutius en el cas de fraccionament.

Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya Per l’Ajuntament

El director L’alcalde”

SegonSegonSegonSegon.... Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni 
a què fa referència l'acord anterior, així com tots els documents que siguin necessaris per dur a terme 
els acords precedents.

TercerTercerTercerTercer .... Acordar que les obligacions dimanants del conveni  referenciat a càrrec de l’Ajuntament 
de Granollers són assumides a través de la societat Granollers Promocions, SA i que, així mateix, 
serà la destinatària de les aportacions econòmiques per al finançament de les despeses derivades del 
conveni.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a la societat municipal 
Granollers Promocions, SA i al Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... 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 d'Urbanisme i  Habitatge, senyor Jordi Terrades,

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Amb molta brevetat, per presentar aquest Conveni que és el 
seguiment dels primers convenis que es van signar 2005 per part d'aquest Ajuntament i l'Agència 
d'habitatge de Catalunya. Lo important no és la quantitat econòmica que a traves d'aquest Conveni 
l'Agència de l'habitatge assigna a l'Ajuntament de Granollers, en aquest cas a Granollers Promocions, 
que ni de bon tros no cobreix les despeses de funcionament i de les matèries que aquest Conveni 
aixopluga.
Feia la referencia a l'any 2005 perquè l'any 2005 hi havia problemes d'habitatge a la ciutat de 
Granollers, com en segueixen havent-hi en aquests moments. Al 2005 eren d'unes característiques, el 
2014 en són d'unes altres. El denominador comú? Era que hi havien dificultats per accedir a un 
habitatge, llavors perquè els preus eren molt cars, ara perquè hi ha una crisi econòmica brutal que fa 
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que moltes famílies, molts ciutadans, el mercat també els acaba expulsant d'un dret alienable que és 
tenir dret a un habitatge digne.

Que empara aquest Conveni? O més ben dit, que fa Granollers Promocions des d'aquest punt de vista 
que fa referencia a l'habitatge?    Doncs la borsa de mediació de lloguer social entre privats, en 
aquests moments en gestionen 175 contractes vius. Les prestacions o pagaments de lloguer en 
aquests moments o l'any 2013 que és el que en anualitats tancades van tramitar 629 expedients.
El manteniment de la renda bàsica d'emancipació, que vostès saben que el desembre del 2011 la 
renda bàsica d'emancipació era aquell ajut al lloguer que en aquest cas el Govern de l'Estat, 
mitjançant Granollers Promocions, que era qui feia la gestió, atorgava a les persones que tenien un 
habitatge llogat i que tenien unes determinades característiques, menors de 30 anys, desembre del 
2011 aquest programa es va acabar, és a dir, no s'atorgaven noves ajudes, si que és cert que és 
evident que hi va haver-hi molts ciutadans que encara no havien, que eren menors de 30 anys, que 
tenien dret a aquesta prestació i se segueixen gestionant i en concret en aquests moments a la ciutat 
de Granollers es gestionen 519 expedients, segueixen vius de la renda bàsica d'emancipació. Una 
diferencia, també s'ha abaixat l'aportació que a finals del 2012 es feia, d'ajut al lloguer, de 210 euros a 
147 euros.  
Les prestacions d'urgència especial, que també es tramiten a traves d'aquest Conveni, que són els 
deutes o ajudar a famílies que pateixen greus problemes, bàsicament derivats de desnonaments, sigui 
perquè no poden fer front, o que no han pogut fer front a les hipoteques o al pagament de lloguers, que 
també es dona el cas, que serveixen justament en aquest cas per pagar deutes de lloguer, fiances per 
poder accedir a un lloguer, en l'any 2013 se'n van tramitar 56 a la nostra ciutat.              
Ajuts a la rehabilitació, tot i que és cert que el 2012 i el 2013 el Govern de la Generalitat no va obrir 
convocatòria, si que en el pressupost d'enguany n'obrira, o estava pressupostat, tot i que encara no ha 
obert la convocatòria, però el Conseller ha anunciat que si que ho farà després de les vacances, 
també és cert que malgrat no haver-se obert l'any 2012 i 2013 ajuts a la rehabilitació d'habitatges, 
també segueixen havent-hi expedients vius que s'han de seguir.              
També l'Oficina el que fa és tramitar cèdules habitabilitat, en concret 60 l'any passat. El manteniment 
del registre de sol·licitants d'habitatge públic de Granollers, tot i que pràcticament tot l'habitatge públic 
està en aquests moments llogat, tant el que fa referencia al propi de l'Ajuntament de Granollers, com 
el propi del Incasol però malgrat això, l'any 2013 vam tenir 135 sol·licituds noves que per tant estan a 
la llista d'espera per tal de poder accedir a un habitatge de lloguer públic.        
També, tot i que això no ho empara el Conveni que avui ratificarem, doncs es presta el Servei 
d'Intermediació Hipotecaria que el 2013 va gestionar 66 expedients. 
         
Bé, creiem, en tot cas, acabo aquesta petita intervenció en el mateix sentit que l'he començat, 
segueixen havent-hi problemes d'habitatge, de to diferent dels que teníem el 2005, perquè llavors els 
preus estaven absolutament disparats, ara tenim un altre tipus de problema, que és que molts 
ciutadans perquè no tenen feina no poden, i alguns que tenen feina també estan cobrant uns salaris 
que l'adjectiu seria doncs que no els hi permet ni una vida digna, per tant estem en una situació de 
precarització en el mercat laboral, doncs això comporta uns problemes, uns problemes d'habitatge 
que nosaltres entenem que aquesta administració ha de fer-hi front, per això avui portem aquest 
expedient, i seguirem fent polítiques d'habitatge a la nostra ciutat. 

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

9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT D''''ADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELS    
SOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DESOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DESOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DESOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

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

L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2008, va acordar iniciar expedient per 
tal de declarar parcel·les sobreres les finques situades del Passeig de la Conca del Besòs, entre la 
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confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda Prat de la Riba, d'aquesta ciutat, d'acord amb el Projecte 
redactat per aquest Ajuntament, amb una superfície total de 3.521,93 m

2
, a l'ensems que es requeria 

als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè compareguessin durant en 
el termini de 30 dies davant d'aquest Ajuntament, a fi de manifestar allò que consideressin convenient, 
relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel·les adjudicades .

El projecte es va redactar d’acord amb l’article 44 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, per tal de regularitzar les finques regularitzar les 
finques del passeig Conca del Besòs, entre la confluència del carrer Arenys i l'avinguda Enric Prat de 
la Riba, amb la incorporació dels terrenys sobrants de vial de la banda oest  del passeig  Conca del 
Besòs, provinents del que havia estat domini públic hidràulic abans de la canalització del riu Congost 
realitzat per la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya.
D'acord amb el planejament vigent aleshores, els terrenys afectats es classifiquen com a sòl urbà 
consolidat, amb Clau 7: Zona de transformació opcional de l’ús industrial, i en tant que no disposen de 
les dimensions ni característiques geomètriques que les facin susceptibles d’ésser edificades 
independentment, d’acord amb l’article 12 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, tenen la 
consideració de sobrants i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques 
colindants, segons els criteris bàsics de millor aprofitament, veïnatge i millora de les condicions 
d’edificació i habitabilitat de les parcel·les veïnes .

Posteriorment, l'Ajuntament en ple, en sessió del dia 26 de juliol de 2011, va acordar l'ajust de les 
superfícies de les parcel·les sobreres S3, S4 i S5 del referit projecte d'adjudicació de vials, d'acord 
amb la sol·licitud expressa dels propietaris de les parcel·les confrontants adjudicatàries , i en base amb 
l'actualització cadastral i la realitat física de les finques afectades. En el mateix projecte de reajust, es 
va fixar un valor unitari del sòl a adjudicar de  275 euros/m

2
.

El dia 24 de juliol de 2014, la mercantil AUDENS FOOD, SL, (abans PRIELÀ, SA) amb domicili social 
al carrer Jordi Camp, 25, d'aquesta ciutat i amb NIF núm. A-08572091, presenta un escrit on sol·licita 
que s'ajusti la superfície de les parcel·les sobreres del Projecte d'Adjudicació de sobrants de vials en 
la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers i s'adapti el seu valor econòmic al moment 
actual.

Vist el Projecte    modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del 
Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, redactat per l'arquitecte 
municipal, que consta en l'expedient. 

Atès que d'acord amb l'article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Patrimoni dels Ens Locals, aquests terrenys no disposen de les dimensions i característiques 
geomètriques que les facin susceptibles d'ésser edificades independentment, tenen la consideració de 
sobreres i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques colindants, segons els 
criteris bàsics de millor aprofitament, veinatge i millora de les condicions d'edificació i habitabilitat de 
les parcel·les veïnes.

Atès que els terrenys sobrants tenen una superfície total de 3.445,91 m2, amb un valor total 
d'adjudicació de 585.804,70 euros.

Atès que no cal expedient de qualificació jurídica, d'acord amb allò que preveu l'article 20 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre, ja que 
s'acompleix l'excepcionalitat assenyalada en l 'article 12.2 del mateix cos legal.

Atès allò que disposa l'article 44.1 del mateix cos legal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Restar assabentat de l'escrit presentat el dia 24 de juliol de 2014, per la mercantil AUDENS 
FOOD, SL, on sol·licita que s'ajusti la superfície de les parcel·les sobreres del Projecte d'Adjudicació 
de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers i s 'adapti el seu valor 
econòmic al moment actual.

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar el Projecte modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la 
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Conca del Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, amb una 
superfície total de 3.445,91 m2, redactat pel servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació, que actualitza 
el valor d'adjudicació del m

2
 de sòl corresponent d'aquestes parcel·les sobreres de vials, que 

ascendeix a la quantitat de cent setanta euros per cada metre quadrat de sòl (170 €/m2). 

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

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Des del Grup d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, el que voldríem 
demanar-li a l'Equip de Govern és el compromís que aquests 585.000 euros que probablement 
ingressarà en els propers mesos, així ho esperem, aquest Ajuntament amb la venda d'aquests 
sobrants, que es destinin a complementar partides de serveis socials ja existents en el pressupost, i 
que s'hagi detectat una major necessitat pressupostaria, ampliar amb Plans d'Ocupació i implementar 
algunes partides del Pla de Xoc, com és la que es va crear de la pobresa energètica o la  proposta que 
va fer el nostre Grup, que no va poder encabir-se dins el Pla de Xoc per qüestions pressupostaries, 
segons ens van dir, i que la regidora Andrea Canelo es va comprometre a estudiar, de subvencionar la 
quota de l'IBI per a les famílies que tenen rendes baixes o depenen de si tenen ingressos o no, això és 
la petició que li faríem des del nostre Grup. Gràcies  

Alcalde: Bé, en tot cas només dir-los que vendre la pell de l'os abans de caçar-lo no és el més prudent 
que es pot fer a l'administració. En tot cas aquí hi ha una valoració d'una finca, que en tot cas hi ha un 
compromís de comprar-la, recordem que ja hi havia estat fa uns anys, no es va complir, per tant 
imaginis si fa 4 anys haguéssim discutit això que vostè ens proposa. El que hem de fer és concretar 
les operacions i és evident que hi ha un principi bàsic que és el de caixa única , que és el que impera a 
totes les administracions, i és evident també que aquest Ajuntament dedica a la major part dels seus 
romanents i la major part dels seus increments d'ingressos, a polítiques socials, ho hem estat fent i a 
més a més, ho hem estat fent tots junts, i aquesta és la via que seguirem. 
En tot cas hi ha anunciat el vot favorable de tots els Grups.  Perdó? Si perdoni, en tot cas estava fent 
d'Alcalde i tancant. És que ningú volia replicar. Ara, no tinc cap inconvenient en què repliqui . 

Senyor Casasnovas: No seré jo el que li repliqui ara, si no puc parlar no parlo i ja està.  

Alcalde: Bé, en tot cas, queda clar, i jo crec que ens hem entès tots plegats. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE    
RÈGIM DRÈGIM DRÈGIM DRÈGIM D''''ÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER LÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER LÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER LÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''AUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS D''''ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLICÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLICÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLICÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC,,,,    PEL QUE FA A LA CORRECCIÓPEL QUE FA A LA CORRECCIÓPEL QUE FA A LA CORRECCIÓPEL QUE FA A LA CORRECCIÓ    
DDDD''''ERRADES I ESMENES ACLARATÒRIESERRADES I ESMENES ACLARATÒRIESERRADES I ESMENES ACLARATÒRIESERRADES I ESMENES ACLARATÒRIES

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

1.- El Ple de la corporació, en sessió celebrada el 30 de juliol de 2013, va aprovar inicialment el 
Reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i per l'atorgament d'ús privatiu de domini 
públic.
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El dia 5 de novembre de 2013 va entrar en vigor l'esmentat Reglament, data que es va publicar 
l'aprovació definitiva i la transcripció íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.

2n En data 2 de juny de 2014, la tècnica de Medi Ambient i Espais Verds informa que s'ha detectat 
una sèrie d'errades materials de caràcter no substancial que cal corregir respecte al text aprovat i 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  el 5 de novembre de 2013.

En el seu informe queda detallat les correccions detectades i la proposta d'esmena en el redactat del 
text del Reglament Reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal . 

També proposa modificar l'article 10 relatiu al termini de l'autorització d'ús dels horts per tal que el seu 
contingut sigui coherent jurídicament.

Per tot això, es proposa la modificació del    Reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i 
per l'atorgament d'autoritzacions d'ús privatiu de domini públic per a esmenar les errades materials de 
caràcter no substancial detectades.

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

L'article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals, en relació a l'art 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix el règim aplicable al 
procediment a seguir per l'aprovació i modificació de les ordenances locals .

És competència plenària indelegable l'adopció del present acord de conformitat amb allò que disposa 
l'article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

El procediment d'aprovació de la modificació de les ordenances locals exigeix l'aprovació inicial, la 
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l'article 178 .1) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, disposa l'aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública subsegüent a l 'aprovació inicial.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim dReglament de règim dReglament de règim dReglament de règim d''''ús dels horts de titularitatús dels horts de titularitatús dels horts de titularitatús dels horts de titularitat    
municipal i per a lmunicipal i per a lmunicipal i per a lmunicipal i per a l''''atorgament datorgament datorgament datorgament d''''autoritzacions dautoritzacions dautoritzacions dautoritzacions d''''ús privatiuús privatiuús privatiuús privatiu de Granollers, aprovada inicialment per 
l'Ajuntament en Ple el 30 de juliol de 2013, i entrada en vigor el 5 de novembre de 2013 (Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona), pel que fa a esmenar les errades materials del text del reglament 
aprovat que queden redactats de la manera següent:

"Antecedents:

Els paràgrafs primer, segon i quart queden redactats de la forma següents:

“ L'Ajuntament de Granollers és l'administració propietària dels terrenys destinats a horts, situats 
entre el carrer Guglielmo Marconi i el Passeig Fluvial del marge dret del riu Congost, i delimitats entre 
el camí de Can Ninou i els terrenys de titularitat municipal emprats actualment com a camp de càsting 
per la Societat de Pescadors. 

Aquesta zona d'horts municipals disposa d’un espai de 35.000 m
2
, distribuït en parcel·les i que inclou 

el següent conjunt d'elements: un pou, una bassa per a la distribució de l'aigua de reg, una xarxa de 
reg subdividida en sectors, una caseta d'ubicació de quadres de comandament del reg, un conjunt 
d'armaris-magatzem agrupats en 4 porxos, diverses zones de descans comunes, una xarxa de 
camins per a la circulació interna i una font. 

(...)
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Les persones usuàries dels horts s'organitzaran en una Junta de persones hortolanes que vetlli per la 
conservació i millora de les instal·lacions i arbitri en primera instància aquelles controvèrsies que es 
generin entre les persones usuàries, per la qual cosa podrà establir normes de funcionament. Totes 
les persones físiques i jurídiques a qui l'Ajuntament atorga una autorització d'ús privatiu d'una 
parcel·la d'horts seran automàticament membres de l’esmentada Junta." 

Article 1. Objecte

Queda redactat de la forma següent:

"Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic de les autoritzacions d'ús privatiu del domini 
públic atorgades per l'Ajuntament sobre horts de titularitat municipal al terme de Granollers, 
exclusivament per al seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i 
deures a complir per les persones beneficiàries d'aquestes autoritzacions i el règim d'adjudicació de 
les mateixes."

Article 2. Àmbit d'aplicació

Es modifica l'apartat següent:

"L'Ajuntament de Granollers disposarà de forma permanent de 3 parcel·les a la zona d'horts 
municipals per atendre finalitats sociosanitàries i educatives en benefici dels ciutadans de Granollers." 

Article 3. Juntes de persones hortolanes

L'article queda redactat de la manera següent:

"S’ haurà de constituir una Junta de persones hortolanes on hauran d'integrar-se totes les persones 
titulars d’autoritzacions sobre les parcel·les d’horts municipals. 
La Junta haurà de vetllar per la conservació i millora de totes les instal·lacions, tant d'ús individual 
com col·lectiu, i recolzar i portar a bon fi les iniciatives de la zona d'horts municipals.
En les normes de funcionament de l’esmentada Junta es detallaran tots aquells els aspectes relatius a 
la denominació, els fins i el domicili; els membres, drets i obligacions; els òrgans de govern, en els 
que hauran d’estar representats obligatòriament els representants de cada sector de reg, i funcions; 
el règim interior; el règim econòmic; l'arbitratge de conflictes; i la dissolució. "

Article 4. Naturalesa jurídica de l'autorització

Els paràgrafs primer i tercer d'aquest article queden redactat de la manera següent:

"Les autoritzacions municipals atorgades en virtut d'aquest Reglament tindran la naturalesa d'ús 
privatiu del domini públic, regulat per la normativa vigent".

"La persona titular de l'autorització solament tindrà la possessió de l'hort municipal que se li assigni 
pel termini que es determini i en els termes que preveu l’autorització i resta d'articles d'aquest 
reglament."

Article 5. Drets de les persones usuàries

Es modifiquen  el primer paràgraf i els apartats següents:

"L'ús de les parcel·les i el conjunt d'elements de la zona d'horts municipals, per part de les persones 
usuàries, haurà de seguir les instruccions descrites en la present normativa. Es permetrà:"

c) "L'accés a la xarxa de reg de la parcel·la i la font per a consum humà, situada en una zona 
comuna”

d) "La disponibilitat d'àrees de compostatge per a la valorització dels residus orgànics d'origen 
vegetal “ 
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Article 6. Deures de les persones usuàries 

Es modifica els apartats de condicions següents:  

e) "La persona usuària és la responsable del manteniment en perfecte estat de totes les 
instal·lacions, en especial de la xarxa de reg, amb l'obligació d'avisar immediatament als 
responsables de l'Ajuntament de Granollers de qualsevol avaria." 

h) Cada hort haurà de ser treballat personalment per la persona titular de l’autorització, llevat dels 
casos d'adjudicació a col·lectius, i no podrà ser traspassat ni cedit per qualsevol títol a tercers.

i) "La persona titular de l'autorització és la responsable del manteniment en actiu del conreu i la cura 
de la parcel·la. En cas d'impossibilitat temporal, que no podrà allargar més de 3 mesos, la persona 
titular de l’autorització haurà de comunicar aquesta circumstància a l'Ajuntament, tal com 
s'especifica a l'article 10 d'aquest Reglament. L'Ajuntament podrà revocar l'autorització atorgada 
si els serveis tècnics informen sobre el seu abandonament per un període superior als 3 mesos."

Es modifica l'apartat de prohibicions següent:  

d) “ Fer foc a les parcel·les i tota la zona d'horts familiars, i cremar qualsevol tipus de material o 
residu, incloses restes de desbrossades, conreu o collites.” 

Article 7. Competències de l'Ajuntament de Granolle rs 

Es modifica l'apartat  de competències següents::  

c) "Fixar la taxa anual per la utilització privativa dels horts municipals, a satisfer per les persones 
titulars d'autoritzacions.  L'Ajuntament liquidarà anualment la taxa a totes les persones titulars 
d’autoritzacions sobre les parcel·les d'horts municipals."

Article 8. Condicions de les persones sol·licitants

L'article queda redactat de la manera següent:

"Per poder optar a l’autorització d'una parcel·la de la zona d'horts municipals, les persones 
sol·licitants hauran d'estar empadronades al municipi de Granollers, com a residents. El procediment 
d'adjudicació s'establirà mitjançant un sistema de barems que permetrà puntuar cada nova 
sol·licitud, d'acord amb els criteris establerts en l'article 9, apartat e. 

Podrà també optar a l’autorització una entitat, sempre i quan tingui local social a Granollers i acrediti 
les finalitats esmentades a l'article 2 del present Reglament, mitjançant la presentació dels seus 
estatuts. En aquest cas, caldrà la designació d'una persona física responsable de l'entitat, amb la que 
es mantindran totes les relacions derivades de l'autorització i que es farà responsable del compliment 
d'aquest Reglament."

Article 9. Procediment de selecció 

Es modifiquen els apartats següents:

"a) Sistema d'adjudicació
Les autoritzacions d'ús privatiu amb instal·lacions no permanents, s'atorgaran a través d'un concurs 
públic entre tots els sol·licitants que reuneixin els requisits específics. En cas d'empat en la puntuació 
es resoldrà per sorteig.

b) Publicitat.
Una vegada l'any, com a mínim, i d'acord amb la disponibilitat de parcel·les lliures, l'Ajuntament obrirà 
la convocatòria per a la sol·licitud d'autoritzacions d'ús privatiu de parcel·les d'horts de titularitat 
municipal. Es donarà publicitat de la convocatòria mitjançant exposició pública al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona i al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació."

"d) Tramitació.
Una comissió municipal avaluarà les sol·licituds rebudes i proposarà la relació de persones titulars 
d'autoritzacions d'ús privatiu sobre les parcel·les d’horts municipals, d'acord amb el compliment dels 
requisits i la puntuació establerta en els articles 8 i 9 del present Reglament. També proposarà la 
relació de sol·licituds desestimades per no acomplir els requisits exigits, i aquelles que tot i haver 
estat admeses, per manca de disponibilitat de parcel·les lliures passen a formar part de la llista 
d'espera.
La comissió municipal requerirà, si cal, aclariments o la presentació de documentació 
complementària.
La comissió estarà integrada pel President, el Regidor de Medi Ambient i Espais Verds, el Secretari o 
secretària per personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i els vocals, el Cap de Servei de Medi 
Ambient i Espais Verds i un tècnic municipal especialista en la matèria."

S'afegeix l'apartat següent:

"e) Dipòsit de fiança
Les persones titulars d’una autorització d’ús privatiu sobre una parcel·la dels horts municipals hauran 
de dipositar amb caràcter previ a l'adjudicació de l'autorització una fiança de 60 euros, que hauran 
d'ingressar a la Tresoreria Municipal, dins d'un termini de quinze dies des de la notificació de la 
proposta d'adjudicació de l'autorització. L'import d'aquesta fiança s'executarà per a cobrir possibles 
danys o desperfectes, si s'escau, i es retornarà quan acabi el termini de la llicència d'ús privatiu de la 
parcel·la d'horta.
Si en el termini atorgat no es diposita la fiança no és podrà atorgar l'autorització."

Es modifica els paràgrafs i el seu punt 3 de l'apartat relatiu a l'adjudicació:

"f)  Adjudicació. 
L'Alcalde, o regidor en qui delegui, a la vista de la proposta de la Comissió adjudicarà les 
autoritzacions.
El procediment d'adjudicació s'establirà mitjançant el següent sistema de barems, que permetrà 
elaborar la puntuació de cada sol·licitud:
(...)
3. Persones en situació de discapacitat física o psíquica: 2 punts . Caldrà acreditar-ho 

documentalment, aportant el corresponent certificat de l'Institut de la Seguretat Social." 

L'apartat relatiu a la Llista d'espera queda redactat de la manera següent:

"g) Llista d'espera 
Les persones que no resultin titulars d'una autorització sobre una parcel·la d'horta, tot i haver estat 
admeses les seves sol·licituds a la convocatòria, passaran a formar part d'una única llista d'espera, 
que es generarà, en ordre ascendent, a partir de la puntuació atorgada pel sistema de barems. La 
llista es crea en previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en les parcel·les 
d'horts municipals, una vegada resolts els expedients administratius d'extinció de les autoritzacions 
d'ús privatiu vigents, en aplicació de les causes previstes en aquest Reglament.
Aquesta llista d'espera es mantindrà en vigor fins al termini d’aquestes autoritzacions."

Article 10. Termini de l'autorització d'ús

Es modifica l'article 10 amb el següent redactat:

" L'autorització per l'ús de cadascun dels horts tindrà una durada de dos (2) anys, renovables per un 
mateix termini i fins un màxim de 4 anys. 

En el cas que un hort quedi sense treballar més de 3 mesos per part de lapersona titular de 
l’autorització sense que hi hagi una comunicació per escrit, expressa i motivada a l'Ajuntament de 
Granollers podrà revocar l'autorització concedida."

Article 11. Revocació de l'autorització
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Es modifica l'apartat següent:

"d)  I, el que estableixi la regulació del patrimoni dels ens locals de Catalunya.
La revocació es produirà previ expedient tramitat amb audiència als interessats, per termini de deu 
(10) dies hàbils."

Article 12. Caducitat de l'autorització

Aquest article queda redactat de la manera següent:

"L'autorització caduca pels següents motius:
a) Compliment del termini d'autorització establert en l'article 10, sense haver sol·licitat nova 

autorització.
b) Renúncia o mort del titular o dissolució del grup o col·lectiu.
c) Desafectació  del bé per raons d'interès públic.
La caducitat opera mitjançant resolució de l'Ajuntament dirigida a la persona adjudicatària de 
l'autorització, amb audiència prèvia per un termini de 10 dies hàbils."

Article 14 Règim econòmic de les autoritzacions 

Aquest article queda redactat de la manera següent:

"Les persones titulars de les autoritzacions sobre les parcel·les d'horts municipals quedaran obligats 
a satisfer la taxa establerta per les ordenances fiscals.
La taxa es meritarà anualment durant la vigència de l'autorització. La manca de pagament de 
l'esmentada taxa dins el termini establert per a la seva realització facultarà l'Ajuntament a exigir-la per 
la via de constrenyiment, de conformitat amb la Llei general tributària i la resta de normativa de 
desenvolupament, sense perjudici de la potestat de revocació de la llicència que té l'Ajuntament de 
conformitat amb la base onzena."

Disposició final  

Aquesta disposició queda redactada de la manera següent: 
El present reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona."

SegonSegonSegonSegon:::: Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària , al web municipal i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d'al·legacions, suggeriments i reclamacions, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

TercerTercerTercerTercer :::: Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Reglament esmentat, sens perjudici de la publicació íntegra 
del text del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província  i al tauler d'edictes de la casa consistorial . 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 23 vots favorables dels Grups Municipals del PSC (13), 
CIU (5),  PP (4) i d'AG (1) i  1 abstenció  del Grup Municipal del Grup Municipal d ' ICV-EUiA (1)

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROPOSTA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROPOSTA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROPOSTA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROPOSTA D''''ADHESIÓ A LA INICIATIVA EUROPEAADHESIÓ A LA INICIATIVA EUROPEAADHESIÓ A LA INICIATIVA EUROPEAADHESIÓ A LA INICIATIVA EUROPEA    
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""""ALCALDES PER LALCALDES PER LALCALDES PER LALCALDES PER L ''''ADAPTACIÓADAPTACIÓADAPTACIÓADAPTACIÓ" (" (" (" (MAYORS ADAPTMAYORS ADAPTMAYORS ADAPTMAYORS ADAPT ))))

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

La Comissió Europea ha posat en marxa iniciativa “Alcaldes per l’adaptació” amb la voluntat 
d’estendre el model del Pacte dels Alcaldes a l’adaptació al canvi climàtic . 

El canvi climàtic ja és una realitat i els municipis han d’adaptar-se a als seus efectes. Les autoritats 
locals treballen en primera línia en l'aplicació de mesures per fer-hi front. Les mesures d'adaptació 
ofereixen noves oportunitats per millorar la qualitat de vida, promoure un desenvolupament urbà 
sostenible, estimular la inversió i la innovació, reforçar la intervenció de les parts interessades i 
impulsar la cooperació entre elles. En adoptar un plantejament centrat en la capacitat de resistència i 
invertir en activitats de preparació davant el canvi climàtic, els alcaldes i dirigents polítics de la Unió 
Europea (UE) fan que les seves administracions locals siguin més atractives , sanes i segures. 

Aquesta iniciativa vol que els ens locals contribueixin a l 'objectiu general de l'estratègia d'adaptació de 
la UE i a crear una Europa més resistent al canvi climàtic. Això suposa millorar la preparació de les 
autoritats locals i la nostra capacitat per respondre a l 'efecte del canvi climàtic mitjançant : 

* la integració de l’adaptació al canvi climàtic als plans nostres existents que pertoqui . 
L'Ajuntament de Granollers té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a 
adaptar-se als efectes que ocasiona l'escalfament global.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l’adhesió a la iniciativa “Alcaldes per l’Adaptació”  (Mayors Adapt)

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquesta adhesió a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona i a la Unió Europea. 

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de Programació, de Medi Ambient  i Espais Verds i 
d'Obres i Projectes.

Senyor Albert Camps: Bé, bona tarda, en el Ple d'abril d'enguany Granollers es va adherir al contingut 
de la declaració Vilanova i la Geltrú per l'adaptació dels efectes del canvi climàtic, i es fitxava el 
compromís de redactar estratègies a escala local d'adaptació al canvi climàtic, i com és el nostre cas, 
que ja disposem d'un Pla d'acció per l'energia sostenible, conegut com PAES, d'adaptar-lo en un 
termini no superior a 2 anys.
Alcaldes per l'adaptació, Majors Adapt, proposarem, com ha llegit l'Alcalde molt bé, que esdevingui 
Alcaldes i alcaldesses per l'adaptació, és una iniciativa de la Direcció General d'Acció pel clima de la 
Comissió Europea, que té per objectiu que els ens locals contribueixin a l'objectiu general de 
l'estratègia d'adaptació de la Unió Europea d'actuar davant el canvi climàtic. i ho proposa com es va 
fer amb el Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia sostenible, establir mecanismes directes de 
col·laboració entre la Comissió Europea i els municipis. I aquí voldria subratllar que aquests és un fet 
remarcable perquè no és habitual el fet de què la Comissió Europea cooperi directament amb els 
municipis.
Alcaldes per l'adaptació té el suport de l'Agència Europea del Medi Ambient. El procés a seguir un cop 
ens adherim a Majors Adapt consistirà a avaluar els riscos i les vulnerabilitats com a base per establir 
les prioritats i classificar les mesures d'adaptació, i determinar, avaluar i dur a terme, per aquestes 
fases, les opcions d'adaptació que s'hagin considerat.

Alcaldes per l'adaptació és una iniciativa que es coordina des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, on ens apleguem la gran majoria dels municipis de la 
província i també d'altres territoris de Catalunya. I dir-los que serem el segon municipi de Catalunya 
en adherir-nos a Majors Adapt, avui, en aquest Ple. El compromís de Granollers per l'eficiència i 
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l'estalvi energètic, factors que incideixen en gran manera a la lluita contra el canvi climàtic, és notori, 
des del 2008 formen part del Pacte d'alcaldes i alcaldesses, i des del 2009, disposem del Pla d'acció 
per l'energia sostenible. Com vaig comentar en el passat Ple d'abril, Granollers el 2012, data de la 
darrera avaluació, havia reduït en un 45% les emissions que el PAES fitxava com a objectiu per l'any 
2020, aviat disposarem de noves dades i aquest percentatge de ben segur que haurà crescut.
Comentar a tall d'exemple i per anar acabant, dues actuacions pràctiques que van en la línia del que 
acabem d'explicar: l'activitat de sensibilització que s'ha dut a terme entre els usuaris i gestors de les 
instal·lacions esportives municipals, o que hem conegut com Campionat d'estalvi energètic. El que 
també s'esta fent en els centres escolars a traves del programa Estalvia, i el que actualment estem 
desenvolupant als equipaments cívics i culturals de la ciutat, i que han aconseguit importants nivells 
d'estalvi en energia, i en la reducció en conseqüència d'emissions.         
I un segon projecte, que avui mateix he explicat a la comissió de Territori i Ciutat, d'executar un 
important Pla de substitució de lluminàries Led, als carrers Roger de Flor, avinguda Sant Esteve, 
avinguda del Parc, l'eix de Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de les Franqueses. Són 
només dos exemples dels molts que podríem posar, que expliquen el compromís de Granollers vers 
l'estalvi i l'eficiència energètica, i la mitigació dels efectes del canvi climàtic .  

 Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha sol·licitades intervencions, si que hi ha l'acord de tots els Grups 
per tal d'aprovar aquesta proposta d'adhesió

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 SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT    
DDDD''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    
PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSDE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSDE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSDE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS     2012201220122012----13131313

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

Amb data 5 de desembre de 2007 El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya va signar 
un conveni singular amb l'Ajuntament de Granollers per al finançament del Conservatori de grau mitjà 
de música de Granollers.

Aquest conveni era vigent fins al curs 2010/11 i no es va acordar cap nou conveni per al curs 2011/12. 

Amb data 18 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni  per al sosteniment 
del funcionament del Conservatori de Música de Granollers, de titularitat de la corporació local per al 
curs 2011-12

Amb data 17 de juny de 2014 i amb núm. de registre 13393, el Departament d'Ensenyament ha fet 
arribar a l'Ajuntament el conveni  per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de 
Granollers, de titularitat de la corporació local per al curs 2012-13, amb vigència des del moment de la 
seva signatura, amb efectes des d'1 de setembre de 2012 i fins el 31 de  desembre de 2014.

A la clàusula segona estableix l 'import de la subvenció.
El mòdul de subvenció que s'aplica, corresponent al curs 2012-2013 és de 2.265€ euros per 1.
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alumne matriculat. El nombre d'alumnes a finançar serà com a màxim, el de la capacitat màxima 
autoritzada del centre.
L'aportació màxima del Departament  d'Ensenyament per al curs escolar 2013-2013 és el resultat 2.
d'aplicar el mòdul de 2.225€ per a cada alumne matriculat amb el límit de la capacitat autoritzada 
d'acord amb el detall següent: 144 alumnes (matriculats en el seu moment) per 2.225€, el que fa 
un import màxim de 326326326326....160160160160,,,,00000000€€€€....

Amb anterioritat l'Ajuntament ja va signar el conveni de sosteniment de les escoles S. Llobet, EMT i M. 
Montero, tot i no figurar l'esmentada clàusula, per la necessitat de finançament que té la corporació. 
S'ha de tenir en compte que el conveni fa referència al curs 2012-2013, i per tant aquests 326.160,00€ 
ja els ha avançat l'Ajuntament.

La clàusula tercera del conveni diu que s'haurà de presentar la documentació justificativa de les 
despeses abans del 31 d'octubre de 2014.

En data 3 de juliol de 2014 la cap del servei d'educació emet informe en què justifica les raons per les 
quals la prestació dels serveis educatius al Conservatori de Música de Granollers respon a l'exercici 
de competències delegades per part de la Generalitat de Catalunya. En aquest mateix informe deixa 
constància de la negativa per part del Departament d'Ensenyament a la modificació de cap clàusula 
de la proposta de conveni tramesa,  de conformitat amb el que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de bases de règim local.

Consideracions tècniquesConsideracions tècniquesConsideracions tècniquesConsideracions tècniques

La Disposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la Llei    7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    de bases de règim localde bases de règim localde bases de règim localde bases de règim local,,,, en la �

redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat local, 
preveu que les disposicions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, són d'aplicació a totes les Comunitats 
Autònomes, sense perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local, 
assumides en els seus Estatuts d'Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb 
estricta subjecció als principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització 
de les estructures administratives.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     160160160160    de la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    ����

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya  preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim 
local que, respectant el principi d'autonomia local, inclou la determinació de les competències i de 
les potestats pròpies dels municipis en els àmbits especificats per l 'article 84.

L'article 131.3 de la Llei OrgànicaLlei OrgànicaLlei OrgànicaLlei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    �

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya     preveu que en allò que no regula l'apartat 2 i amb relació als ensenyaments a què fa 
referència el dit apartat, correspon a la Generalitat, respectant els aspectes essencials del dret a 
l'educació i a la llibertat d'ensenyament en matèria d'ensenyament no universitari i d'acord amb el 
que disposa l'article 149.1.30 de la Constitució, la competència compartida que inclou en tot cas:

a) La programació de l'ensenyament, la seva definició i l 'avaluació general del sistema educatiu.
b) L'ordenació del sector de l'ensenyament i de l'activitat docent i educativa.
c) L'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular.
... e) L'accés a l'educació i l'establiment i la regulació dels criteris d'admissió i escolarització de 

l'alumnat als centres docents.
f) El règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels centres 

que els imparteixen.
g) Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius .
h) L'organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics .

L'articlearticlearticlearticle     8888....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació  preveu que el sistema educatiu �

comprèn els ensenyaments regulats en el títol V (educació infantil, educació primària, educació 
secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyament d'idiomes, ensenyaments 
artístics, ensenyaments esportius i educació d'adults), els centres que els imparteixen i els serveis 
educatius, qualssevol que siguin els destinataris de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu 
sistema de finançament.

L'articlearticlearticlearticle     42424242    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació         preveu que en el sistema educatiu de �
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Catalunya, definit per l'article 8, s'estableix un model educatiu d'interès públic d'acord amb l'article 
21 de l'Estatut i que el Govern de la Generalitat ha de regular i sostenir el Servei d'Educació de 
Catalunya, que, conformat pels centres públics i pels centres privats sostinguts amb fons públics,,,, 
garanteix a totes les persones l'accés a una educació de qualitat i en condicions d'igualtat en els 
ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts i que el sosteniment dels centres públics atén 
el que estableixen, amb criteris de suficiència, els pressupostos de la Generalitat i, si s'escau, els 
convenis subscrits entre l 'Administració educativa i l 'Administració local.

L'articlearticlearticlearticle     43434343....2222    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el Govern ha de garantir �

que la prestació del Servei d'Educació de Catalunya esdevingui un referent de qualitat en el 
procés d'assoliment de l'equitat i l'excel·lència.

L'articlearticlearticlearticle  45454545....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que per mitjà de convenis �

amb els ens locals, es creen, es modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals sigui 
titular un ens local i l'articlearticlearticlearticle     74747474....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educació LECeducació LECeducació LECeducació LEC    preveu que 
correspon al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educatius 
públics. La creació de centres públics de titularitat de les administracions locals es fa per conveni .

ArtArtArtArt....    159159159159    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009    dededede    10101010    de juliol dde juliol dde juliol dde juliol d''''EducacióEducacióEducacióEducació ....    Competències dels ens localsCompetències dels ens localsCompetències dels ens localsCompetències dels ens locals....    4444.... “A ����

petició dels ens locals, i d’acord amb la programació educativa, es poden delegar competències 
per a crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle d’educació 
infantil, ensenyaments artístics o educació d’adults  

- La Disposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació  preveu que el 
Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els criteris i les partides pressupostàries a què fa 
referència la disposició final segona, amb l'objectiu d'assegurar que els compromisos adquirits en 
convenis amb els ens locals s’ajusten en tot moment a l 'evolució real dels costos i dels preus.

– La Disposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el 
Govern ha de garantir els recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat 
dels quals delegui en els ens locals. Qualsevol atribució de competències nova, formalitzada per 
conveni entre el Departament i l'ens local corresponent, ha d'anar acompanyada de l'assignació 
dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-la correctament. Per a l'assignació dels 
recursos s'ha de tenir en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis delegats, que 
s'ha de fixar d'acord amb les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha d'ésser una 
condició necessària perquè entri en vigor la delegació de la competència. També preveu que el 
Departament ha d'habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos necessaris i suficients, 
que permetin finançar els compromisos adquirits en convenis amb els ens locals amb relació al 
segon cicle d'educació infantil, l'educació obligatòria, el batxillerat, els programes de qualificació 
professional inicial, la formació professional, l'educació especial, els ensenyaments d’idiomes o 
esportius o altres que es puguin acordar per a millorar l'equitat i la qualitat del Servei d'Educació 
de Catalunya i que el  Departament ha d'habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos 
necessaris, que permetin establir amb eficàcia i eficiència convenis amb els ens locals per a la 
realització de les activitats extraescolars i els plans i programes socioeducatius específics .

- La Disposició Final Segona de la LleiDisposició Final Segona de la LleiDisposició Final Segona de la LleiDisposició Final Segona de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el 
Govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos 
econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que 
excel·leixen en educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa 
educativa a l'entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     57575757    bis de la Lleibis de la Lleibis de la Lleibis de la Llei     7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    de bases de règim localde bases de règim localde bases de règim localde bases de règim local  preveu el següent:����

1111.... Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración 
con las Entidades locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo 
de las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas incluyan una cláusula de garantía del 
cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorización a la Administración General 
del Estado a plicar retenciones en las trasferencias que les correspondan por aplicación de su 
sistema de financiación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la 
realización de los pagos comprometidos, para la reclamación por parte de la Entidad Local en 
caso de incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere 
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contraído y para la comunicación a la Administración General del Estado de haberse producido 
dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante 
la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 
de este artículo. Para la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la que 
hace referencia la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

2222.... Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a la entrada en 
vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, por tiempo 
determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan en los mismos la 
cláusula de garantía a la que hace referencia el apartado anterior. Esta norma será de aplicación a 
aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con 
posterioridad a la citada entrada en vigor.

3333....    El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en el apartado 1 anterior y 
la correspondiente puesta a disposición a favor de las Entidades Locales de los fondos retenidos 
a las Comunidades Autónomas se regulará mediante Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a la que se refiere la disposición adicional septuagésima segunda de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

4444.... L'article 25 de la llei 27/2013 de 27 de desembre  de Racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local, que entre les competències pròpies dels  municipis diu :
2.l: "Promoción del deporte e instalaciones deportives y de ocupación del tiempo libre
2.m: Promoción de la cultura y equipamientos municipales.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     110110110110    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    26262626////2010201020102010,,,,    dededede    3333    dddd''''agostagostagostagost,,,,    de règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de les    ����

administracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunya enumera els aspectes que han de contenir els convenis 
interadministratius.

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

PRIMER. Aprovar el Conveni entre el Departament d'nsenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Granollers per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de 
Granollers, de titularitat de la corporació local per al curs 2012-13, que es transcriu literalment a 
continuació:

"CONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE L''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA,,,,    MITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT EL    
DEPARTAMENT DDEPARTAMENT DDEPARTAMENT DDEPARTAMENT D''''ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT ,,,,    I LI LI LI L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL SOSTENIMENT DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL SOSTENIMENT DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL SOSTENIMENT DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL SOSTENIMENT DEL    
FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOFUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOFUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOFUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERS DE TITULARITAT DE LALLERS DE TITULARITAT DE LALLERS DE TITULARITAT DE LALLERS DE TITULARITAT DE LA    
CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSCORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSCORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSCORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS     2012201220122012----2013201320132013

Barcelona,

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

L'Honorable Senyora Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

L'Il·lustríssim Senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers.

ACTUENACTUENACTUENACTUEN

La primera, en nom i representació del Departament d'Ensenyament, d'acord amb el nomenament fet pel 
Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que li atribueix I'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.

El segon, en nom i representació de l'Ajuntament de Granollers, amb NIF P0809500B, en virtut de les 
facultats que Ii són reconegudes a I'article 53.1 del Text refós de la lIei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Les parts es reconeixen recíprocament la competència i la capacitat legal per tal de formalitzar aquest 
conveni i, en conseqüència:
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EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN

L'article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, disposa que el Departament d'Ensenyament 
pot subvencionar ensenyaments de règim especial .

L'article 65 de I'esmentada Llei estableix, dintre dels ensenyaments artístics reglats de música, els 
ensenyaments professionals de música .

A Catalunya, els centres públics que imparteixen els ensenyaments reglats de grau professional de música 
són de titularitat de l'Administració local de Catalunya.

El Departament d'Ensenyament ha col·laborat en el sosteniment del funcionament dels conservatoris de 
música, de titularitat de les corporacions locals .

D'acord amb les disponibilitats pressupostaries del Departament d'Ensenyament, l'import que s'atorga per al 
sosteniment del funcionament dels conservatoris de música de titularitat de les corporacions locals, per al 
curs 2012-2013, és de 2.265,00 euros per alumne i curs.

El capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya , aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya .

El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre administracions 
públiques.

Per acord de Govern de 27 de maig de 2014, s'ha autoritzat la subscripció d'aquest conveni per al 
finançament del conservatori de música de titularitat de la corporació local , per al curs escolar 2012-2013.

Aquest conveni ha estat aprovat per I 'òrgan competent de la corporació local en data

Atesos aquests antecedents, així com els interessos de les parts, aquestes acorden subscriure aquest 
conveni amb subjecció a les següents :

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.-.-.-.-    Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni
El Departament d'Ensenyament atorga una subvenció a l 'Ajuntament de Granollers per al finançament de les 
despeses de personal i les des peses de funcionament del Conservatori de Música de Granollers, per a la 
impartició dels ensenyaments professionals de música al centre durant el curs  2012·2013.

SEGONASEGONASEGONASEGONA.-.-.-.-    Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció
1. El mòdul de subvenció que s'aplica, corresponent al curs 2012-2013, és de 2.265,00 euros per alumne 
matriculat. El nombre d'alumnes a finançar serà, com a màxim, el de la capacitat màxima autoritzada al 
centre.
2. L'aportació màxima del Departament d'Ensenyament, per al curs escolar 2012-2013 és el resultat d'aplicar 
el mòdul de 2.265,00 euros per a cada alumne matriculat amb el límit de la capacitat autoritzada d 'acord amb 
el següent detall:

CentreCentreCentreCentre Alumnes finançatsAlumnes finançatsAlumnes finançatsAlumnes finançats Import màximImport màximImport màximImport màxim
CursCursCursCurs    2012201220122012····2013201320132013 CursCursCursCurs    2012201220122012····2013201320132013

Conservatori de Música144 326.160,00 €
de Granollers
(08063576)

Total import màxim conveniTotal import màxim conveniTotal import màxim conveniTotal import màxim conveni ::::    326326326326""""160160160160,,,,00000000    euroseuroseuroseuros

TERCERATERCERATERCERATERCERA.-.-.-.-    Pagament de la subvenció i justificació de les des peses del curs escolarPagament de la subvenció i justificació de les des peses del curs escolarPagament de la subvenció i justificació de les des peses del curs escolarPagament de la subvenció i justificació de les des peses del curs escolar

1. Per al pagament de la subvenció, la corporació local titular del centre haurà de trametre al Servei de 
Regim Econòmic i Administratiu de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, la 
documentació següent:
a) Acord del ple o òrgan competent de la corporació local pel qual s 'accepta la subvenció.
b) Certificació de l'interventor/a o secretari/ària-interventor/a de la corporació local sobre la despesa de 
capítol I i II del servei prestat del corresponent curs escolar indicant els ingressos percebuts pel servei 
prestat.
c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per altres entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals.
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El termini per presentar la documentació justificativa corresponent al curs 2012-2013, finalitza el 31 
d'octubre de 2014.

La corporació local, seguint les indicacions de I 'Acord de Govern de 24 de gener de 2012, podrà presentar la 
documentació esmentada, per via telemàtica, a través de l'Extranet de les administracions catalanes 
(EACAT).

2. L'aportació definitiva del Departament d'Ensenyament s'ajustara d'acord amb la justificació de les 
despeses presentada pel titular del centre, tenint en compte l''import màxim establert a la clàusula segona 
del conveni per al curs escolar 2012-2013.

3. L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el 
cost de I'activitat a desenvolupar pel beneficiari .

4. La corporació local ha presentat al Departament d'Ensenyament, per via telemàtica a través de la 
plataforma de I'EACAT, la sol·licitud de subvenció del curs 2012-2013 i ha acreditat el compliment dels 
requisits necessaris per a ser beneficiaria d'una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions .

5. La despesa d'aquest conveni es farà efectiva amb càrrec a I'aplicació pressupostaria EN0119 
0/46000800/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al  2014.

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.-.-.-.-    Compromisos de la corporació localCompromisos de la corporació localCompromisos de la corporació localCompromisos de la corporació local

1. La corporació local afirma que la programació de I'oferta educativa, I'admissió d'alumnes, les normes 
d'organització del centre, les titulacions del professorat i qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat 
acadèmica del centre s'ajusta al règim que estableix el Departament d 'Ensenyament.

2. La corporació local mantindrà el servei educatiu durant la vigència d 'aquest conveni.

3. El titular del centre estara obligat a sotmetre's al control financer i facilitara tota la informació que li sigui 
requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents, d'acord amb el que disposa I'article 92.2h) del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya.

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.-.-.-.-    Revocació de la subvencióRevocació de la subvencióRevocació de la subvencióRevocació de la subvenció
El Departament d'Ensenyament podrà procedir a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en 
aquest conveni, en els supòsits següents:

a) L'incompliment de I'obligació de justificació tal i com es preveu a la clàusula tercera o la justifica ció 
insuficient.
b) L'obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides . 
c) L'incompliment de la finalitat per la qual la subvenció va ser concedida , total o parcialment, al destinar 
les quantitats percebudes a finalitats diferents .
d) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant les que haguessin impedit la 
seva obtenció.
e) La resta de causes previstes a I'article 99 de Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i I'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, tal i com consta a la clàusula setena 
d'aquest conveni.

SISENASISENASISENASISENA.-.-.-.-    Personal docentPersonal docentPersonal docentPersonal docent
Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis, el titular del centre docent adequarà la seva 
actuació a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i al Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
En cap cas el Departament d'Ensenyament assumirà obligacions patronals respecte del personal dels 
centres de titularitat de les corporacions locals .

SETENASETENASETENASETENA.-.-.-.-    Regim jurídicRegim jurídicRegim jurídicRegim jurídic
Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol lX del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 
38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre. El control del compliment de I'objecte, les condicions 
i la finalitat de les quantitats rebudes s'efectuarà d'acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei 
anteriorment esmentats.

L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes establerts per la 
Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari 
destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial 
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de la subvenció d'acord amb el que preveu I'article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya.

L'incompliment de I'objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari, així com la 
resta de les causes previstes a I'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a 
I'article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar Iloc a la revocació de la subvenció .

VUITENAVUITENAVUITENAVUITENA.-.-.-.-    Vigència del conveniVigència del conveniVigència del conveniVigència del conveni
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura, i amb efectes de 1'1 de setembre de 
2012 fins al 31 de desembre de 2014.

NOVENANOVENANOVENANOVENA.-.-.-.-    Publicitat del conveniPublicitat del conveniPublicitat del conveniPublicitat del conveni
L'Administració titular del conservatori farà constar en tota la informació i publicitat referida al centre, que 
aquest conservatori és sostingut per la Generalitat de Catalunya .

DESENADESENADESENADESENA.-.-.-.-    Resolució del conveniResolució del conveniResolució del conveniResolució del conveni
La resolució anticipada del conveni es podrà produir per mutu acord de les parts, que es manifestara per 
escrit, o per qualsevol altra causa prevista en la normativa d 'aplicació.

ONZENAONZENAONZENAONZENA    .-.-.-.-    Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent
Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació , la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni 
seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa 
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu d'acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa.

I en prova de conformitat i perquè així consti, les parts signen el present conveni i, per duplicat exemplar i a 
un sol efecte, en en lloc i data assenyalats a I 'encapçalament.

Per l'Administració de la Generalitat de Per l'Ajuntament de Granollers
Catalunya, mitjan((ant el Departament
d'Ensenyament

Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver Sr. Josep Mayoral Antigas"

SEGON.  Indicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, malgrat ja ha 
estat reclamat per aquest Ajuntament i la resposta per part del Departament d'Ensenyament ha estat 
negativa a la modificació de cap clàusula de la proposta de conveni tramesa,  de conformitat amb el 
que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i a la vista dels 
fonaments de dret enumerats en aquest acord,,,,    el conveni hauria d'incloure en el seu redactat una 
clàusula de garantia del compliment de les obligacions financeres i compromisos de pagament 
consistent en l'autorització a l'Administració general de l'Estat a aplicar retencions en les 
transferències que els corresponguin per aplicació del seu sistema de finançament . 

TERCER. Indicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, a la vista dels 
fonaments de dret enumerats en aquest acord, la prestació dels serveis educatius al Conservatori 
Municipal Josep Ma. Ruera per part de l'Ajuntament de Granollers  respon a l'exercici de 
competències delegades per part de la Generalitat de Catalunya i a aquest efecte per part del 
Departament s'haurien de dur a terme les actuacions necessàries per aprovar de forma expressa 
aquesta delegació.

QUART....    Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas .

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

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'Educació senyora Pietat Sanjuan.

Senyora Sanjuan: Gràcies Alcalde. Bé, com molt bé s'ha explicat, avui aprovem el conveni entre el 
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Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el nostre Ajuntament per al sosteniment 
del funcionament del Conservatori de Música de Granollers per al curs  2012/2013
Sí, sí… han entès bé: 2012/2013 quan estem a punt de començar el 2014/2015 i sense saber res del 
curs que acabem de tancar.
Aquest fet, el d’endarrerir 2 anys el compromís de finançament dels estudis reglats de música , és ja de 
per si greu; però es queda curt si entrem en el contingut del conveni que passa d’establir el mòdul de 
finançament per nivells a igualar l’aportació a la baixa .
De manera que, si el curs 2010/11, segons els mòduls corresponents al càlcul que la pròpia 
Generalitat fa del cost d’aquests estudis de grau professional de música per alumnes de 1r i 2n 
l’aportació era de 3290 euros, els de 3r i 4t de 3640 euros i els de 5è i 6è de 5180 euros, per aquest 
curs 2012/2013 la dotació passa a ser de 2225 euros per alumne per a tots els nivells, un finançament 
clarament insuficient.
Un conveni, per altra banda, que no recull els ensenyaments musicals no professionals que imparteix 
l'Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera i que la Generalitat ha deixat de finançar .
Així, la nostra ciutat, de rebre de la Generalitat el 2010/2011 482.160 euros pel Conservatori i 103.500 
per l'Escola de Música, passem el 2012/13 a rebre 326.160  euros només pel Conservatori i 0 euros 
per l'Escola de Música. Veure això, constatar la manca de compromís del Govern del nostre país amb 
l’educació musical ens fa pena, molta pena.
Les escoles municipals de música, ningú ho posa en dubte, han contribuït a millorar el greu dèficit de 
formació musical que tenia el nostre país i han promogut la cohesió social  ja que han facilitat l’accés 
de molts infants i joves a aquests estudis que  sense ser de titularitat pública no hagués estat possible .
Davant això, el Departament d’Ensenyament, un cop més, s’inhibeix de la responsabilitat de dotar de 
recursos econòmics suficients una formació, la musical, fonamental per a l’educació integral de la 
ciutadania del país. Deixar de rebre subvencions  de la Generalitat implica posar en perill l’oferta 
pública d’ensenyaments musicals i provoca que l’accés a aquesta formació quedi limitat a les 
persones que puguin pagar el cost total del servei. Un cop greu a l'equitat i a la igualtat d'oportunitats.
Aquest és un altre incompliment que se suma a una llarga llista de greuges que en l’àmbit educatiu 
està provocant aquest govern.
Totes i cadascunes de les ciutats del nostre país tenen elements que les singularitzen. Una de les 
singularitats de Granollers més evidents, més coneguda i reconeguda ha estat i és la seva vocació per 
l'Educació. Un compromís que no és nou i que troba en el seu passat  mostres del valor que la ciutat 
ha donat al fet educatiu.
Durant la segona meitat del segle XIX i amb el suport municipal s’imparteixen estudis d’Ensenyament 
Mitjà en l’antic Convent de Sant Francesc.
L’any 1920 es crea l’Escola Municipal de Treball. La indústria de la ciutat necessitava personal tècnic 
qualificat. La ciutat no va esperar i va apostar decididament per la formació professional .
L’any 1928 es fundà l’Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera.
L’any 1979 les escoles bressol de la Fundació de l’Hospital passen a ser municipals .
El Centre d’Educació Especial Montserrat Montero va ser creat el 3 de maig de 1965 per un grup de 
pares amb fills amb discapacitats als qui era necessari proporcionar una educació adequada .
Actualment el centre és gestionat per un Consorci integrat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Granollers.

Escoles Municipals, de titularitat municipal: la millor expressió d'aquesta coresponsabilitat assumida i 
d'aquest compromís històric. Històricament, en cadascun dels períodes i en diversos contextos el 
Departament d'Ensenyament ha mantingut acords pel finançament d'aquests centres. De 
l'incompliment d'aquests acords i dels que corresponen a l'actualitat, s'ha generat per part del 
Departament un deute importantíssim vers el nostre Ajuntament. Un deute que està posant en 
serioses dificultats la tresoreria de la nostra administració. Una situació que debilita de manera 
notable la nostra gestió econòmica. Actualment aquest deute, allò compromès pel Departament i 
pendent de pagament segons l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat, se situa en més de 7 
milions d’euros.

Cal tenir en compte també altres cofinançaments de serveis educatius vençuts i no reconeguts per la 
Generalitat, entre els quals hi ha el   cofinançament del curs 2013/2014 de les Escoles Bressol estimat 
en 304.200,00 euros. El cofinançament del curs 2013/2014 de l'Escola de Música estimat en 
59.800,00 euros. I el cofinançament del curs 2013/2014 del Conservatori, estimat en 387.500,00 
euros. Gairebé, 800.000 euros. A sumar als 7 milions dels que he parlat abans.
Malgrat això, nosaltres continuem ferms i amb el mateix sentit de la responsabilitat, fidels al llegat i al  
compromís històric de la ciutat. I convençuts  de la necessària entesa entre les administracions i de la 
proximitat com a valor a l’hora de prendre decisions que afecten a un territori. Però necessitem 
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respostes a l’altra banda i massa sovint no les trobem.

Encara que algú ara dibuixi lleis en un sentit contrari, estem convençuts que l'educació ha de ser 
també una competència dels municipis que de manera coresponsable, han de coordinar-se, en el 
nostre cas, amb el Departament d'Ensenyament.  

Alcalde: Moltes gràcies. No estan anunciades intervencions. Si? En tot cas és novetat, no s'havia 
anunciat. Si em permet llavors faig la roda, a veure si algú vol intervenir, no?  

Senyor Noguera: Més que res perquè estava la senyora Regidora d'Ensenyament. 

Alcalde: Estava mirant de preguntar a altres Grups  

Senyor Noguera: Perdó.  

Alcalde: Als altres Grups, atès que havíem quedat a la Junta de Portaveus que no hi hauria 
intervencions, si em permet, li pregunto als altres Grups si volen intervenir . No? Doncs endavant  

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. No, comentava, la senyora Regidora que efectivament havia 
baixat la dotació per alumne fins a 2.225 euros, però si no ho tenim mal entès, s'ha rebut aquests 
326.160 euros, això no ho ha dit la senyora Regidora. Ho ha dit? Bé, en tot cas constatar que s'ha 
rebut aquesta quantitat.
I el discurs ha sigut, en fi, molt dramàtic, no? Segurament estem en situació molt dramàtica totes les 
administracions i vostès són molt conscients, que el Govern de la Generalitat ha de complir uns 
ajustos de dèficit, no? I això no és precisament una voluntat pròpia del Govern de la Generalitat sinó 
que són mandats que venen d'Europa, i del propi Govern espanyol, vol dir que també seria d'agrair a 
vegades que també constatin aquests fets que són de rellevància. Gràcies.  

Alcalde: Molt bé, en tot cas efectivament el portaveu del Grup Socialista també indica que vol parlar. 
Endavant senyor Terrades,  

Senyor Terrades: Si. Nosaltres no hem posat mai en qüestió les dificultats que tenen totes les 
administracions, també el Govern de la Generalitat, per tal de fer front als seus compromisos de 
despesa. Igual que té l'Ajuntament de Granollers, igual que deu tenir el Govern de l'Estat. Quina 
diferencia? El Govern de l'Estat compleix amb els seus compromisos, el Govern de la Generalitat 
s'endarrereix excessivament en el pagament dels seus compromisos. I és veritat que tenim uns 
ajustos que ha fitxat la Unió Europea, que ha fitxat Espanya els darrers temps, en tot cas no parlaré 
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dels colors majoritaris a la Unió Europea que inspiren aquests mandats de contenció i d'austeritat.            

Ara, convindrà amb mi senyor Noguera que malgrat les dificultats pressupostaries que tots tenim, hi 
ha una altra cosa que es diu política, i que es diuen prioritats, i en aquí és on hi ha les diferencies, les 
prioritats que fitxen uns governs i que fitxen altres. I és veritat que a més a més, quan hi ha dificultats 
d'ingressos, doncs s'han d'ajustar les despeses, s'han de fer inversions si em permet dir-ho, 
intel·ligents, s'ha de prioritzar, i s'ha de fer una altra cosa, que és obtenir recursos. Un dels grans 
problemes que té, que tenim avui dia també a casa nostra és l'elevat frau fiscal que l'administració 
tributaria no ha perseguit com calia.  

Alcalde: No se si la senyora Regidora vol intervenir . Endavant.  

Senyora Sanjuan: En tot cas aclarir que la meva intervenció, si després creu que s'ha de tornar a 
escoltar, jo he fet referencia a què hem passat a cobrar aquests 326.160 euros quan havíem cobrat els 
anys anteriors 482.000. Reconèixer evidentment que la situació és dramàtica. Que la situació és molt 
complicada, només en el Servei d'Educació d'aquest Ajuntament gairebé 8 milions d'euros són molts 
diners, i es pot imaginar el que significa per la Tresoreria d 'aquest Ajuntament.
Insistir en el que el meu company parlava de les qüestions polítiques i de priorització. És veritat que la 
situació és complicada. El mateix context de crisis el viu el nostre Ajuntament, en canvi les 
prioritzacions són unes altres. Aquests serveis, malgrat que la Generalitat ha baixat la seva aportació 
es continuen oferint a la ciutat de la mateixa manera, perquè aquest Govern ha prioritzat el que són 
els serveis a les persones i l'educació n'és un dels importants i que és qüestió de polítiques i de 
prioritats.  

Alcalde: Donem un segon torn, per suposat. No se si algun dels membres que no ha intervingut abans 
vol intervenir, no? Per tant, endavant senyor Noguera.  

Senyor Noguera: Sí, gràcies. El senyor Terrades deia que el Govern de la Generalitat no compleix 
majorment els seus compromisos i parlava també del Govern de l'Estat. M'ha semblat entendre que 
els complia més. Hem de recordar que en capacitat normativa tributaria l'Estat en té una potestat molt 
més amplia que el Govern de la Generalitat, i vostè ho sap perfectament. Entre altres coses, el Govern 
de l'Estat ha pujat l'IBI que ha beneficiat també aquest Ajuntament. A altres ajuntaments, però a 
l'Ajuntament de Granollers també. És dir, són recursos que han vingut per polítiques fetes pels 
senyors del Govern del Partit Popular. Vol dir, que aquí el marge de maniobra del Govern de la 
Generalitat és molt més escàs. Per tant, aquesta carrega de  no complir compromisos, segurament ve 
donada per l'escassa o per la limitada capacitat normativa que té la Generalitat de Catalunya en 
impostos cabdals.
Impostos cabdals com puguin ser doncs per exemple l'IBI, encara que té evidentment impostos cedits, 
i amb el context de crisi evidentment els recursos han baixat a totes les administracions, per exemple 
l'IVA, qui l'ha pujat, qui té la capacitat normativa de pujar-lo és el Govern de l'Estat.
Parlava de frau fiscal, em sembla que tots els que estem aquí estem en què es lluiti contra el frau 
fiscal, el que passa és que l'administració tributaria, ho dic perquè, aquests dies es parla molt de frau 
fiscal, majorment a vegades aplica una normativa tributaria doncs en un sistema que és ineficient, per 
això nosaltres proclamen la hisenda pròpia perquè siguem nosaltres que ens governem els nostres 
impostos i també per això aniran millor els ajuntaments. Aniran millor els ajuntaments i la capacitat 
financera que tindran aquests ajuntaments.               
I en el tema de prioritats, si, el Govern de la Generalitat ha hagut d'establir unes prioritats entre altres 
coses, per tornar a endreçar l'endeutament gran que van fer vostès quan estaven en el tripartit de 
l'ACA, i vostè ho coneix molt bé, que estava en fallida. I això sí que és una prioritat clara de tornar a 
endreçar tot  l'endeutament d'una empresa que estava en fallida. Gràcies.  
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Alcalde: No, en tot cas, si demanaria al senyor Terrades que ens ajustéssim als temes. No és el 
moment ara d'entrar a aquest debat sobre l'ACA. Si que abans que la Regidora tanqui el debat, li 
pertoca fer ús de la paraula al senyor Terrades, endavant.  

Senyor Terrades: Probablement els ajuntaments no patiríem tant d'allò que és responsabilitat del 
Govern de la Generalitat si el Govern, en vers de dedicar-se a altres coses absolutament legitimes, 
s'hagués concentrat, com sempre havien fet històricament els governs de la Generalitat, a negociar 
amb el Govern de l'Estat, amb el Govern central en uns moments en què hi havien possibilitat de 
poder arribar a un acord, ara no perquè tothom està enrocat en les seves posicions, i amb aquest 
enrocament de posicions qui acaba patint les conseqüències són els ciutadans i les ciutadanes , també 
els ajuntaments del país.
Han perdut un temps esplèndid a negociar el nou model de finançament que aquest país necessita per 
tal de què tinguem un finançament just. Des d'un punt de vista de la solidaritat amb aquells territoris 
que no generen tants recursos, però també amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de 
Granollers. Perquè al model de finançament actual i vigent li queden 5 mesos de vigència. I ara 
tothom s'ha recordat de què carai, potser havíem d'haver aprofitat el temps, i les conseqüències les 
pateixen els ajuntaments, també l'Ajuntament de Granollers, i és que ens deuen, la regidora d'Hisenda 
ens ho recorda tot sovint, és un mal complidor el Govern de la Generalitat, ens deu quasi 8 milions 
d'euros, de coses que l'Ajuntament ja ha fet front, els proveïdors ja han cobrat, eh, els mestres de 
l'Escola de Música, els professors també han cobrat.
Clar, que algú s'ho faci mirar, al final sempre acaba reben l'administració amb menys capacitat de 
recursos que són els ajuntaments, i aquests serveis com ha explicat la Regidora d'Educació, nosaltres 
ens semblen bàsics. Podríem parlar d'altres serveis de l'Ajuntament de Granollers, que ara no ho faré 
perquè d'aquí un parell o tres de mesos tindrem el debat pressupostari. 

Alcalde. Moltes gràcies. Per cloure aquest debat, ara si la Regidora d'Educació, endavant  

Senyora Sanjuan: En tot cas, si que m'agradaria aclarir quan parlo de prioritats a què em refereixo. En 
la meva intervenció, he explicat que del curs 2013/2014 tenim un forat, i dic entre cometes de 304.200 
euros perquè és un finançament no reconegut per la Generalitat, que ja va decidir que finançarien 0 
euros les escoles bressols. El mateix curs 2013.2014 es convoca les subvencions per a les escoles 
bressols privades de 800 euros per plaça. Quan parlem de prioritats parlem d'això.  

Alcalde: Molt bé. En tot cas, tanquem aquí el debat. Sí que voldria fer un parell de comentaris perquè 
la Regidora d'Educació ha fet una cosa que em sembla important, que és parlar dels nens i les nenes, 
dels nois i de les noies, parlem d'això, parlem dels alumnes de l'Escola de Música, parlem d'aquelles 
persones que han hagut d'esperar, o que haurien d'haver esperat, si haguessin fet cas de la iniciativa 
política de la Generalitat de finals del 2014, per tal de resoldre el finançament de l'escola 2012-2013, 
no ha estat així. Per tant, parlem de coses molt series, parlem de ciutadans i ciutadanes, parlem de 
drets que hem conquerit tots plegats.
L'Escola Municipal de Música, ho ha explicat la senyora Regidora, va néixer en aquesta ciutat l'any 
1928, l'hem construïda peça a peça, totxo a totxo, nota a nota, instrument a instrument. I aquesta 
Escola de Música, que explica una voluntat de la ciutat de fer de l'educació, i de l'educació musical un 
element d'alguna manera identificador i un element també de cohesió, té un greu problema en aquests 
moments, i parlem d'això, i el greu problema, és que la Generalitat ja ha decidit que l'aportació al 
Conservatori baixa, i la resta de places de l'Escola de Música és 0 euros, aquesta és la decisió.
I parlem d'això, i parlem d'això tan cru, tan dur. I això és el que ens dol, ens dol tota aquella gent que 
està fent de la música un factor de creixement personal, a traves de l'educació pública i que si no som 
capaços de mantenir l'empenta, simplement no hi podrà anar. Tres quarts del mateix amb les escoles 
bressol, estem parlant de persones, de nens i de nenes, de famílies, de drets socials, i el que fem avui 
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aquí és reivindicar aquests drets socials, els defensem, els defensarem, i estic convençut que també 
els defensen vostès.
Per tant, el que es tracta és de dir amb claredat, hi ha coses que no van, hi ha prioritats que no estan 
suficientment dotades, per tant parlem-ne, nosaltres som partidaris de grans acords entre 
ajuntaments, entre Ajuntament i Generalitat, som partidaris d'una Taula de negociació permanent, i 
som partidaris de quan no n'hi ha prou, mirar de compartir cap a on hem d'anar, però no som partidaris 
de què se'ns imposin criteris que tendeixen a 0 aportacions, i que malmeten iniciatives tan lloables 
com una ciutat que l'any 28 va decidir tenir una escola de música.
Aquesta és la historia i per tant podem parlar de moltes altres coses, però avui nosaltres volem dir, 
estem aquí per defensar uns drets socials, i ho seguirem fent i ens sap greu, estar tan poc 
acompanyats pel Govern del nostre país, i és el que diu la Regidora, i en tot cas, jo també vull deixar 
constància d'aquesta posició del Govern de la ciutat. 
En tot cas, malgrat el debat, el que hi ha anunciat és un vot favorable. Per això jo ja he comentat que 
estem tots d'acord en defensar aquests drets, i des d'aquest punt de vista, aprovarem aquest Conveni 
utilitzant termes que no son meus però que s'utilitzen a vegades gairebé per imperatiu legal perquè és 
un Conveni del 2012-2013 vençut però, òbviament, més al 300.000 euros que 0, i més al que ens ho 
paguin, bé, que es comprometin el 2014, i ens ho paguin quan sigui, que no pas que ens diguin que 0 
euros, com ens ho han dit amb l'Escola de Música, diguem-li no afectada de Conservatori, i com ens 
han dit amb les escoles bressol, per tant, per imperatiu legal gairebé jo crec que aquest Ple vota 
aquest Conveni. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

13131313....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE    
LA MONARQUIALA MONARQUIALA MONARQUIALA MONARQUIA ....    

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

Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves del llegat 
social, cultural i emancipador de la II República, no és acceptable un relleu automàtic del cap de 
l'Estat mitjançant una Llei orgànica sense obrir l’oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i 
debatre i decidir sobre el model d’Estat.

La transició política va deixar sense resoldre algunes qüestions fonamentals que es van decidir durant 
la dictadura i es van mantenir després con a conseqüència del pacte constitucional i fruit del consens 
necessari, en aquell moment, per construir un sistema democràtic.

En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la necessitat de sotmetre a la 
voluntat popular els  elements cabdals del nostre sistema polític, en especial el model d’Estat i les 
relacions Catalunya-Espanya, aprovats després de la dictadura en el període de la transició 
democràtica. Aquesta necessitat, accentuada pel fet que moltes generacions no han pogut escollir el 
model d'Estat que volien, demanda la reforma constitucional i la convocatòria d 'un referèndum on sigui 
la ciutadania qui decideixi lliurement tot allò que afecta les seves vides i on pugui decidir quin sistema 
polític, quin model econòmic, i quin model de societat desitja.

    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 reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés  que permeti a la 
ciutadania decidir escollir en un referèndum, el model d’estat i el mètode d’elecció del seu Cap 
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utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució Espanyola .

Segon.  Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i que el poble de 
Catalunya s’expressi en llibertat.

Tercer. Fer arribar els acords  a la Casa Real, al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat 
espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea 

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

MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA i AG, i el 
vot en contra del Grup Municipal del PP

 

13131313....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL AG EN SUPORT DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL AG EN SUPORT DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL AG EN SUPORT DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL AG EN SUPORT DE    
LA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDALA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDALA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDALA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA,,,,    SOBRE LA QUALITAT DE LSOBRE LA QUALITAT DE LSOBRE LA QUALITAT DE LSOBRE LA QUALITAT DE L''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
PER A CONSUM HUMÀPER A CONSUM HUMÀPER A CONSUM HUMÀPER A CONSUM HUMÀ

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

L'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3 d'agost del 2010 la 
resolució 64/292, en la que es reconeix el Dret Humà a l'Aigua i al Sanejament, reconeixent així que 
tota persona té dret a un accés a l'aigua i al sanejament en suficient quantitat, qualitat, disponibilitat i 
assequibilitat, entre altres requisits. Aquest dret també queda recollit en l'Observació General nº 15 
del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, del qual Espanya forma part des del 
1977.
 
El Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l'aigua per consum humà, és l'instrument legal a nivell espanyol a través del qual es desenvolupa tota 
la matèria relacionada amb la qualitat de l'aigua per a ús de boca. En l'article 4.1. s'especifica que "els 
municipis són responsables d'assegurar que l'aigua (...) sigui apta pel consum al punt d'entrega al 
consumidor". Així mateix el propi RD 140/2003 estableix quins són els criteris de qualitat que ha de 
complir l'aigua de consum humà i els anàlisis necessaris que s'han d'efectuar per a garantir-ne el 
compliment.
 
Respecte a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 140/2003 estableix, en el seu 
article 29, que "la informació donada als consumidors haurà de ser puntual, suficient, adequada i 
actualitzada sobre tots i cadascun dels aspectes descrits en aquest Real Decret, a través dels mitjans 
de comunicació previstos per cadascuna de les Administracions implicades i els gestors 
d'abastament."
 
Per tot l'exposat es sol·licita l 'adopció per part d'aquest ple 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. Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, el protocol d'informació a 
la ciutadania, o document equivalent, que utilitza l'ajuntament referent als anàlisis d'aigua que 
s'efectuen al municipi. 

Segon. En cas que el protocol descrit al punt 1 no existeixi, elaborar-lo i implementar-lo en un termini 
no superior a 2 mesos des de l'aprovació d'aquesta moció.

Tercer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, els resultats de tots els 
anàlisis d'aigua duts a terme al municipi, així com els que es facin en el futur, d'acord amb els 
requeriments de l'article 29 del RD 140/2003.
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Quart. Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que en són promotores 
(aiguaesvida@gmail.com), així com a les entitats veïnals i col·lectius socials del municipi . 

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

13131313....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E EN SOLIDARITAT AMB ELSE EN SOLIDARITAT AMB ELSE EN SOLIDARITAT AMB ELSE EN SOLIDARITAT AMB ELS    7777    MEMBRES DEMEMBRES DEMEMBRES DEMEMBRES DE    
LA PAH DENUNCIATS PER CAIXA DE CATALUNYA I  RECLAMANT LA RETIRADA DE LALA PAH DENUNCIATS PER CAIXA DE CATALUNYA I  RECLAMANT LA RETIRADA DE LALA PAH DENUNCIATS PER CAIXA DE CATALUNYA I  RECLAMANT LA RETIRADA DE LALA PAH DENUNCIATS PER CAIXA DE CATALUNYA I  RECLAMANT LA RETIRADA DE LA    
DENÚNCIADENÚNCIADENÚNCIADENÚNCIA

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

Malgrat que la Constitució espanyola reconeix el dret a un habitatge digne,

Article  47
Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran 
les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret , regulant la 
utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació. La comunitat participarà en 
les plusvàlues que generi l 'acció urbanística dels ens públics.

Lamentablement és molt freqüent, que com a conseqüència de la situació econòmica en que ens 
trobem, amb les xifres d’atur que tots  coneixem i amb els nombrosos negocis i petites empreses que 
han fet fallida, que nombroses famílies es trobin sense els ingressos suficients que els permeti fer 
front a quota mensual de la hipoteca de casa seva.

Segons dades del INE s’han produït 547.966 execucions hipotecàries des de l’any 2007.En el primer 
trimestre de 2014 s’han produït un total de 32.565 processos d’execució hipotecària, el que suposa un 
increment del 19,5% més respecte el mateix trimestre del 2013, essent Catalunya la comunitat que 
liderar aquest trist ranking. Xifres a les que s’han d’afegir les solucions extrajudicials, com ara les 
dacions en pagament. En aquestes dades no es contemplen els desnonaments per impagament del 
lloguer. Motius més que de sobres per considerar que ens trobem en una situació d’emergència 
habitacional.

De tots es coneguda la actuació de la PAH, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que amb la seva 
actuació i les seves accions ha aturat 1135 desnonaments, ha reallotjat  a 1180 persones i tracta de 
forçar, amb diferents resultats, a les entitats financeres a negociar solucions acceptables per als 
afectats, dacions en pagaments, lloguers socials...

De la realització d’accions de desobediència civil i de resistència passiva dutes a terme pels activistes 
de la PAH es deriven de vegades  denuncies d’entitats financeres. De manera particular, com a 
conseqüència de la ocupació de la agencia  de l’Ametlla de Catalunya Caixa el 03/02/2014 per 
demanar la dació en pagament en el cas de Joana Montero, Caixa de Catalunya ha denunciat a 7 
activistes de la PAH, Felicidad Cano Conesa,Marta Casademunt Domènech, Joana Montero Giménez, 
Rafael García García, Agustí Gonzalo Álvarez, Joaquina Carrasco Ruiz, Juan Manuel Fernandez 
Ferran.

Confiem plenament en la absolució en el judici que està previst  que es celebri el proper 15/12/2014, 
com esta succeint habitualment en casos semblats, donat que els activistes es van limitar a realitzar 
una protesta cívica i pacífica emparada constitucionalment i que l’únic que pretenien era fer una 
protesta per la política d’execucions hipotecàries del banc, alhora que volien donar suport a la petició 
de negociació de la Joana. 

Més enllà de la confiança en la absolució, inadequat que una entitat que ha fet fallida com a 
conseqüència de la nefasta, i dubtosa,  gestió realitzada, que ha hagut de ser rescatada amb diners 
públics, que han estat sostrets de fons destinats a la sanitat o a educació, als  serveis públics en 
general, que ha  contribuït a la crisi en la que estem tots immersos, es dediqui a denunciar a ciutadans 
que en el exercici del dret de la protesta defensen el drets de persones afectades per les 
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conseqüències  de les que en bona mida és responsable la pròpia entitat financera. Considerem 
mancada de legitimitat a Caixa de Catalunya per tirar endavant aquestes denúncies.

Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA-E proposa al Ple de l'Ajuntament de Granollers l'adopció 
dels següents 

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

1.-Manifestar la solidaritat amb els set encausats per faltes contra l’ordre públic .

2.-Exigir a CX  la retirada de la denuncia.

3.-Exigir a CX que adopti posicions negociadores i que s’avingui a solucionar favorablement els casos 
dels veïns de Santa Eulàlia afectats per la hipoteca de la seva entitat .

4.-Mostrar la solidaritat i suport als encausats per part de l’Ajuntament .

5.-Comunicar a CX, a la PAH i a la PAH de Granollers. 

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

MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, ICV-EUiA i AG, i 
l'abstenció dels Grups Municipals de CiU i  PP

13131313....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  PER    
ADOPTAR DE MANERA IMMEDIATA UN “PLA DE RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”ADOPTAR DE MANERA IMMEDIATA UN “PLA DE RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”ADOPTAR DE MANERA IMMEDIATA UN “PLA DE RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”ADOPTAR DE MANERA IMMEDIATA UN “PLA DE RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”

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

La llarga crisi econòmica que venim patint, junt amb una política per part dels Governs de retallades 
socials i desmantellament dels serveis públics bàsics i drets aconseguits en els darrers anys, estan 
provocant l’augment dramàtic de la pobresa al nostre país.

Així es reflecteix a la “Encuesta de Condiciones de Vida”, corresponent a 2013, que publica l’Institut 
Nacional d’Estadística, que indica que un de cada tres ciutadans (el 27,3%) està en risc de pobresa o 
exclusió social. Les xifres de privació material severa, de baixa intensitat d’ocupació de les llars i de 
pobresa relativa també han augmentat. 

Però el més greu d’aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot els infants. Un recent 
informe de l’organització Save The Children xifrava en gairebé tres milions (2.826.549) els infants en 
situació de pobresa. Des de l’Observatori Social d’Espanya senyalen que el nostre país encapçala la 
llista dels que més han augmentat en termes de pobresa infantil els darrers anys. A Espanya el 
percentatge d’infants que viuen a llars amb pobresa extrema ha crescut més de 4 punts percentuals 
des que va començar la crisi, la xifra més alta de tota la UE, només per sota de Romania i  Bulgària.

Els efectes de la pobresa infantil són altament perjudicials i es relacionen amb problemes de salut a 
l’edat adulta. L’impacte de la malnutrició o la manca d’estímuls educatius els primers anys de l’infant 
poden tenir conseqüències de difícil solució, comprometent no només el futur d’aquells infants, sinó el 
de tots, en disminuir la capacitat econòmica i productiva del país .

Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels infants i l’atur del seus pares o la 
pèrdua de renda d’aquests, les polítiques públiques ben orientades poden fer molt per la infància, per 
contrarestar els efectes d’aquestes situacions de pobresa. Com destaca el darrer informe de l’Oficina 
d’Investigació d’UNICEF sobre benestar infantil en països rics, l’experiència acumulada i constatada 
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diu que aquells països que en situacions de crisi van fer un gran esforç en mesures de recolzament a 
la infància (protegint recursos educatius, sanitaris i socials dirigits als infants) van sortir més reforçats 
de les mateixes.

La pobresa infantil s´ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels  pobres i el 
llindar de la pobresa. Dit d’una altra forma i tal com l’UNICEF-Comitè Espanyol plantejava ja el 2012, 
cada vegada hi ha més infants pobres i cada vegada són més pobres. La pròpia Creu Roja aquest 
mateix any 2014 ha senyalat un augment de  3.419 menors nous —el 5,8% més— que l’entitat ha atès 
enguany i que eleven fins a 61.792 la xifra total d’infants assistits per l’organització .

La falta d’ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que moltes famílies hagin 
acabat retallant en necessitats bàsiques com el menjar. El dèficit alimentari afecta el desenvolupant 
del menor, a més d’augmentar el risc que pateixi malalties respiratòries i cardiovasculars, així com 
infeccioses. La inseguretat del risc de pobresa té enormes conseqüències en el present, però també 
per al potencial desenvolupament dels infants, generant una desigualtat que anirà incrementant-se en 
el futur desenvolupament cap a la vida adulta. 

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

1. Instar al Govern de la Generalitat a adoptar un “Pla de suport a l’Alimentació Infantil" que contingui 
les mesures i recursos suficients per garantir que les famílies amb menors al seu càrrec que es trobin 
en situació de necessitat tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’alimentació, i garantir 
l’accés dels menors, com a mínim, a tres àpats diaris, així com facilitar l’accés a una dieta tan 
equilibrada com sigui possible per evitar problemes de malnutrició infantil; habilitant per a tot això tots 
el mitjans a disposició de les administracions públiques, en col·laboració amb les entitats del tercer 
sector, i tenint en compte l’entorn familiar i el pla escolar .

2. Amb l’objectiu de prevenir situacions d’extrema vulnerabilitat social, aquest pla inclourà els 
mecanismes i actuacions necessaris perquè des de la finalització del curs escolar, estiguin 
disponibles els serveis de menjador infantil en els centres escolars .

3. Instar al Govern de la Generalitat a que garanteixi les beques menjador com a dret subjectiu, pel 
curs escolar 2014-2015, per tal que aquells infants de les famílies que no puguin fer front al pagament 
del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el  100% del seu cost.

4. Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a tots els 
grups parlamentaris. 

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

 
13131313....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERE EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERE EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERE EN SUPORT DE LA PRESENTADA PER    
CCCCCCCC....OO I UGTOO I UGTOO I UGTOO I UGT,,,,    SOBRE LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS AGENTS I CAPORALSSOBRE LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS AGENTS I CAPORALSSOBRE LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS AGENTS I CAPORALSSOBRE LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS AGENTS I CAPORALS    
DEL COS  DE LA POLICIA LOCALDEL COS  DE LA POLICIA LOCALDEL COS  DE LA POLICIA LOCALDEL COS  DE LA POLICIA LOCAL ....

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

Des que a l'any 1992 es va dur a terme la reclassificació professionals de les policies locals de tot 
l'estat al nivell C1, aquesta ha estat una de les aspiracions més justament reivindicades pels policies 
locals de Catalunya i per les organitzacions sindicals que els representen .

La demanda social d'un policia cada vegada més preparada, l'evolució positiva dels nivells acadèmics 
de la societat espanyola, i la pròpia exigència dels respectius cursos bàsics per al accés a la funció 
policial, fan imprescindible el requisit d'un nivell de titulació superior al de Graduat Escolar o Formació 
Professional de 1 er. Grau, o equivalent (ara, Ensenyament Secundari Obligatori). 

Tot i així, la reclassificació de grups, no ha implicar necessariament un increment de les retribucions 
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en còmput anual. La Generalitat es actualment l'única administració que demora la millora de la 
professionalització de les policies locals al territori de Catalunya . 

Per això les Policies Locals de Catalunya no poden renunciar a un dret del que ja disposen els cossos 
de policia estatal, autonòmics i la resta de les policies locals de tot l 'Estat. 

De totes les policies locals a l'estat (17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes), només en 
Catalunya en Madrid, no tenen reconeguda la reclassificació professional . 

COS POLICIALCOS POLICIALCOS POLICIALCOS POLICIAL ANYANYANYANY NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA

PPLL País Bac 1992 Llei 4/1992 art. 105 PPLL
PPLL Murcia 1998 Ley 4/1998 de 22 de julio, de Coordinación de las Policías 

Locales de Murcia
PPLL València 1999 Llei 6/1999 de 19 d'abril, de Policies Locals

Comunitat Valenciana
PPLL Cantabria 2000 Ley 5/2000 de 15 de diciembre, de Coordinación de las 

Policías Locales 
PPLL Andalusia 2001 Ley 13/2001 de 11 de diciembre, de Coordinación de las 

Policías Locales
PPLL Extremadura 2002 Llei 4/2002

PPLL Castella la Manxa 2002 Llei 8/2002
PPLL Castella Lleó 2003 Llei 9/2003 art. 25 D.Transitòria 1i2
PPLL Illes Balears 2005 Llei 6/2005 art. 7 D.Transitòria 1 

PPLL Astúries 2007 Llei 2/2007 art.19 D.Transitòria 1 
PPLL Canàries 2007 Llei 9/2019 art. 40 D.Transitòria 1
PPLL Galicia 2007 Llei 4/2007 art. 24 D.Transitòria 1

PPLL La Rioja 2010 Llei 5/2010 art. 30 D.Transitòria 1
PP Aragó 2013 Llei 8/2013 Coordinació PPLL Aragó

Mossos D'escuadra 2004 Disposició adicional llei Mossos 1994
 Policia Nacional

 Guardia Civil
1996 Real Decreto Ley 12/1995

Real Decreto 1847/1996, de 26 de julio 

Per això des de CCOO, demanen al Govern de la Generalitat i a la resta de partits polítics una 
resposta de modificació de la Llei 16/91 de Policies Locals, per tal que els membres d'aquests cossos 
siguin reclassificats en els respectius grups de titulació en la mateixa línia que els cossos estatals, 
autonòmics locals esmentats.

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, en el seu article 24, estableix que els cossos de 
policia local s'estructuren en escala bàsica, que compren les categories de caporal i agent.

A la referida escala bàsica li correspon el Grup D. La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de 
l'empleat públic que subdividir el Grup C en dos subgrups. CI i C2, segons la titulació exigida per 
d'ingrés (al primer es requereix títol de batxiller o tècnic i al segon títol de graduat en educació 
secundària obligatòria.
 
Alhora, els grups de classificació existents a l'entrada en vigor de la llei s'havien d'integrar en els 
grups de classificació professional de funcionaris d'acord amb les equivalències següents: el Grup D 
corresponia el subgrup C2; i el Grup C, al subgrup C1.
 
Quan es va aprovar la Llei 10/1994, del 1 de juliol de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, 
l'article 20 preveia que a l'escala bàsica, que comprenia la categoria de Mosso i Caporal, li 
corresponia la titulació del Grup D.

Tanmateix, l'article 5 del Reial Decret Llei 12/95, rèclassificaven als membres del Cos Nacional de 
Policia i la Guàrdia Civil del grup D al grup C .
 
L'article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives va afegir una 
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disposició addicional sisena a l'esmentada Llei 10/1994, d'11 de juliol, on es definia que els 
funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra de les categories de mosso o mossa i caporal o caporala 
de l'escala bàsica es classifiquen a efectes administratius de caràcter econòmic , en el Grup C.

La modificació legal que va comportar que els mossos o caporals passessin d 'un grup D a un ·grup C1 
no tenia una finalitat econòmica. 

Alguns ajuntaments de Catalunya (Barcelona, Castelldefels. Esplugues de Llobregat, Barberà del 
Vallès, etc ... ) ja han acordat la reclassificació al grup C1 per a les seves policies, com a situació 
econòmica -administrativa de les seves policies locals .

La Comissió d'interior del Parlament de Catalunya, el 3 d'abril es va reunir per debatre la referent a la 
classificació dels agents i caporals de les policies locals en el grup C 1, i és va aprovar per unanimitat.

El Ministeri de Educació, ha aprovat per Ordre ECD/405/2014, de 12 de març l'equivalència d'Agent de 
Policia Local al títol de Tècnic Grau Mitjà corresponent a la formació professional del sistema educatiu 
per tot l'estat.
 
Dels cinc cossos policials presents a Catalunya , només el de les policies locals encara resten inclosos 
en el grup C2. 

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

1.-Dur a terme les modificacions legals que siguin necessàries per tal que els agents i caporals de 
l'escala bàsica de les policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes administratius de caràcter 
econòmic, en el grup C1, mitjançant entre d'altres, la modificació de la Llei 16/91, de 10 del juliol, de 
es policies locals.

2.-Que l'aplicació d'aquesta mesura comporti que la diferencia retributiva del sou base, resultants de 
la classificació en el grup C1 es dedueixi del complement específic de la corresponent relació de llocs 
de treball.  

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

 
13131313....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERE EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERE EN SUPORT DE LA PRESENTADA PERE EN SUPORT DE LA PRESENTADA PER    
CCCCCCCC....OO I UGTOO I UGTOO I UGTOO I UGT,,,,    SOBRE LSOBRE LSOBRE LSOBRE L''''AVANÇAMENT DE LAVANÇAMENT DE LAVANÇAMENT DE LAVANÇAMENT DE L''''EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COSEDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COSEDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COSEDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COS    
DE LA POLICIA LOCALDE LA POLICIA LOCALDE LA POLICIA LOCALDE LA POLICIA LOCAL ....    

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

Des de la Plataforma Nacional per l'avançament de l'edat de jubilació de les policies locals i 
autonòmiques (CCOO, UGT, CSIF, CSL, COP) us donem trasllat dels següents motius:
 
Una esmena dins els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2010, va modificar la llei 40/2007, de 4 
de desembre, de mesures en l'àmbit de la Seguretat Social, per aprovar l'aplicació de coeficients 
reductors a l'edat de jubilació per al cos de la policia autonómica de l 'Ertzaintza.

La modificació legislativa necessàriament va admetre el reconeixement de la professió de policia com 
a col·lectiu especialment vulnerable, i la necessitat d'ajustar la seva vida laboral a la situació real 
definida en la Llei General de Seguretat Social que en el seu article 161.bis.1. protegeix les 
professions d'una "naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa o insalubre" i on es registren 
"altes taxes de morbiditat o mortalitat".
 
L'establiment dels coeficients reductors implica i requereix la prevla realització d'estudis sobre la 
sinistralitat, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball del sector, el seu impacte en 
els processos d'incapacitat laboral em els treballadors/es, i els requeriments físics requerits per al 
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desenvolupament d'aquesta activitat.
 
En relació al col·lectiu de policies locals i autonòmiques, els estudis realitzats per diversos 
organismes, deixen clar que hi ha signes de perillositat i penositat en el desenvolupament de la seva 
activitat, i que els requisits psicofísics necessaris per l'ingrés al col· lectiu i el desenvolupament de la 
seva vida laboral no poden realitzar-se a partir de determinades edats. Es compleixen així els 
requeriments de la legislació per la reducció de l'edat d'accés a la jubilació de col·lectius de treball de 
naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre.

Que la professió de policia, independentment de la seva dependència orgànica, és una professió de 
risc ja no està en qüestió; la normativa, els estudis realitzats, l'experiència en el desenvolupament de 
la professió, especialment en les grans ciutats, avalen l'avançament de l'edat de jubilació.

L'existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de l'estat, així com l'inclusió de la 
policia autonòmica Ertzaintza, ratifiquen la necessitat de regulació, i no discriminació per analogia, de 
la resta de policies. Un risc similar requereix una cobertura igual. Un policia amb edat elevada és un 
risc per a la seva pròpia seguretat en el treball, i un risc per una protecció eficaç dels ciutadans i 

ciutadanes i les seves propietats. La seguretat és un dret de la Ciutadania. 

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

El Ple Municipal insta a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General de 
Planificació del Territori de la Seguretat Social , i a la FMC, ACM i FEMP, que proposin al Congrés dels 
Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social que permeti l'avançament de l'edat 
de jubilació de la policia local , mitjançant l'aprovació de la següents mesures: 

1er. L'aplicació dels coeficients reductors en l'edat de jubilació dels membres dels cossos de Policia 
Locals, amb les mateixes condicions que es contemplen en la disposició addicional quadragèsima 
cinquena del Reial Decret Legislatiu 1/994 pel qual s'aprova el text de la Llei General Seguretat 
Social, introduïdes per la Llei 40/2007 de 7 de desembre, de mesures en el camp de la Seguretat 
Social. 

2on. Sol·licitar al Govern de l'Estat el reconeixement de la professió policial com professió de risc, i 
com a resultat, l'elaboració d'un catàleg de malalties professionals amb l'objectiu de protegir la salut i 
posar fi a la injustícia d'una edat 'de jubilació que no pren en compte la siniestralitat en el sector, la 
penositat, la perillositat, i la toxicitat de les condicions de treball, així com l'impacte en els processos 
d'incapacitat laboral que genera i els requisits exigits per al desenvolupament de la tasca de policia ."  

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

13131313....7777).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E CONTRA EL CÀSTIG COL·LECTIU QUEE CONTRA EL CÀSTIG COL·LECTIU QUEE CONTRA EL CÀSTIG COL·LECTIU QUEE CONTRA EL CÀSTIG COL·LECTIU QUE    
ISRAEL ESTÀ INFLINGINT AL POBLE PALESTÍ I PER ATURAR UNA NOVA MASSACRE AISRAEL ESTÀ INFLINGINT AL POBLE PALESTÍ I PER ATURAR UNA NOVA MASSACRE AISRAEL ESTÀ INFLINGINT AL POBLE PALESTÍ I PER ATURAR UNA NOVA MASSACRE AISRAEL ESTÀ INFLINGINT AL POBLE PALESTÍ I PER ATURAR UNA NOVA MASSACRE A    
PALESTINAPALESTINAPALESTINAPALESTINA

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

REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC,,,,    CIU i PPCIU i PPCIU i PPCIU i PP,,,,    
llll''''abstenció del Grup Municipal dabstenció del Grup Municipal dabstenció del Grup Municipal dabstenció del Grup Municipal d ''''AGAGAGAG,,,,        i el vot a favor del Grup Municipal di el vot a favor del Grup Municipal di el vot a favor del Grup Municipal di el vot a favor del Grup Municipal d ''''    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA....
 

13131313....8888).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A    
L’ATURADA DEL CONFLICTE ARMAT A LA FRANJA DE GAZA I DE SUPORT A LA POBLACIÓL’ATURADA DEL CONFLICTE ARMAT A LA FRANJA DE GAZA I DE SUPORT A LA POBLACIÓL’ATURADA DEL CONFLICTE ARMAT A LA FRANJA DE GAZA I DE SUPORT A LA POBLACIÓL’ATURADA DEL CONFLICTE ARMAT A LA FRANJA DE GAZA I DE SUPORT A LA POBLACIÓ    
CIVIL AFECTADACIVIL AFECTADACIVIL AFECTADACIVIL AFECTADA
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Des de fa setmanes, la població civil de la Franja de Gaza està patint les conseqüències del conflicte 
armat entre l’exèrcit israelià i els grups armats palestins. Un conflicte que sembla no tenir final. Els 
atacs de l’exèrcit israelià a les àrees poblades de Gaza han provocat la mort de centenars de 
persones, moltes d’elles infants, s’ha registrat milers de ferits i un gran nombre d’infraestructures 
bàsiques han quedat seriosament malmeses. Famílies senceres han quedat sense les seves cases i 
s’han vist obligades a iniciar un èxode i refugiar-se en zones més segures. D’altra banda, el sistemàtic 
llançament de coets per part de grups armats palestins han causat també la mort de diverses 
persones, entre elles alguns civils, a més de nombrosos danys materials a Israel.

Amb els passos fronterers tancats, els ciutadans i les ciutadanes no poden fugir i són les víctimes 
innocents d’aquesta situació. Cal tenir present que l’atac directe sobre objectius civils, a més 
d’inadmissible i reprovable, està considerat un crim de guerra pel dret internacional i com a tals han de 
ser investigats i jutjats.

No podem deixar passar aquestes violacions dels Drets Humans sense actuar, mentre dia a dia 
observem com augmenta el nombre de persones mortes i ferides.

La resposta de la comunitat internacional davant d’aquesta greu situació ha estat fins ara del tot 
insuficient. És necessari que es prenguin immediatament les mesures necessàries per defensar la 
població civil, que s’aturin els bombardejos i que s’evitin més víctimes imposant un embarg 
internacional d’armes i municions a Israel , al govern de Hamàs i als grups armats palestins.

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

1) Demanar l’aturada dels bombardejos contra pobles i ciutats.

2) Reclamar als governs que s’impliquin en la recerca d’una solució al conflicte, que sigui pacífica i 
justa per a tothom i que no s’ataquin zones poblades i no s’utilitzin les armes contra la població civil 
indefensa.

3) Sol·licitar a la comunitat internacional actuï immediatament per aturar tots els bombardejos, 
protegir la població civil i iniciar negociacions que condueixin a una resolució pacífica del conflicte .

4) Promoure la imposició immediata d’un embarg complet d’armes a Israel, Hamàs i als altres grups 
armats palestins amb l’objectiu d’evitar que les parts en conflicte portin a terme més violacions greus 
del dret internacional humanitari i dels drets humans. 

5) Dur a terme una investigació internacional sota el mandat de les Nacions Unides sobre les 
violacions perpetrades per totes les parts mentre es produeixen els atacs d’Israel contra la Franja de 
Gaza i continua el llançament indiscriminat de coets de grups armats palestins contra Israel .

6)  Traslladat el present acord al Ministre de Defensa del Govern d’Espanya. 

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

MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, PP i AG, i 
l'abstenció del Grup Municipal d' ICV-EUiA
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 
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El passat 12 de desembre de 2013 una representació dels partits polítics que conformen la majoria del 
Parlament de Catalunya van fer públic que el proper 9 de novembre de 2014 els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya podran exercir el dret a decidir sobre el futur polític del país . 

La convocatòria d'aquesta consulta representa la màxima expressió democràtica en una societat. Un 
referèndum és aquell mecanisme de participació directa, en el qual la ciutadania es pot expressar 
respecte una qüestió col·lectiva que afecta al conjunt de la societat on viu i participa . 

És un mecanisme en el qual no és el poder constituït el que decideix  - per delegació de la  ciutadania - 
l'execució d'una política, sinó que és el poder constituent (el fonament de la sobirania) qui decideix 
sense intermediaris.

L'Ajuntament de Granollers com a institució més propera a la ciutadania hauria de donar suport i 
impulsar en tot moment, mecanismes de participació i decisió que permetin aprofundir en la qualitat 
democràtica del nostre municipi. I és per això que, com a institució de l'àmbit municipal, no pot quedar 
al marge d'un procés democràtic i de participació com el previst per al proper  9 de novembre de 2014. 

Per primera vegada des de fa centenars d'anys, els granollerins i granollerines, com a catalans i 
catalanes, podrem decidir democràticament quin és el model de societat que volem construir, per tal 
que aquest satisfaci les nostres aspiracions com a poble . 
Unes aspiracions que són heterogènies, tal i com reflecteix la naturalesa dels i les representants de 
les nostres institucions, però que per primer cop es podran expressar lliurament i pacífica . 

Pels motius exposats, proposem al Ple de Granollers l'adopció dels següents acords: 

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

1. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Granollers a la consulta prevista pel dia 9 de novembre de 
2014.

2. Garantir que l'Ajuntament de Granollers col·laborarà amb el Parlament de Catalunya i la Generalitat 
de Catalunya, amb tot allò que li sigui possible (padró, espais, recursos, etc.) per fer possible la 
realització de la consulta al municipi , per tal que els granollerins i granollerines puguin exercir el dret a 
decidir. 

3. Fer arribar la moció a totes les entitats i col·lectius granollerins adherits al manifest de  la Taula de 
Granollers pel Dret a Decidir.  

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

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

13131313....10101010).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DE    
SUPORT AL ‘COMPROMÍS CIUTADÀ DE GRANOLLERS PER LA CONSULTA’SUPORT AL ‘COMPROMÍS CIUTADÀ DE GRANOLLERS PER LA CONSULTA’SUPORT AL ‘COMPROMÍS CIUTADÀ DE GRANOLLERS PER LA CONSULTA’SUPORT AL ‘COMPROMÍS CIUTADÀ DE GRANOLLERS PER LA CONSULTA’

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

En relació a la proposta promoguda per l’Assemblea Nacional Catalana sol·licitant que els agents 
socials s’adhereixin al ‘Compromís Ciutadà’ 

MANIFESTEM

Els catalans tenim el dret innegable de decidir sobre el país que volem. El creixent desencaixament 



51

entre la voluntat d’autogovern expressada de manera clara i reiterada pels catalans i la resposta 
recentralitzadora del govern de l’Estat ha fet palès l’esgotament i la insuficiència del model fins ara 
vigent i la necessitat de formular un nou marc de relació entre Catalunya i l’Estat .

Correspon al Govern i al Parlament de Catalunya, com a representants legítims dels ciutadans i les 
ciutadanes del país, liderar una consulta que des de la necessària seguretat jurídica, vetlli per la 
qualitat democràtica del procés i garanteixi l’expressió de totes les posicions . 

És per això que des del Ple de l’Ajuntament de Granollers donem, formalment, el nostre suport a la 
convocatòria i celebració de la consulta i  acordem:

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

PRIMER. Assumir i manifestar el nostre compromís i disposició a cooperar amb les nostres 
institucions per a fer possible l’organització de la Consulta el dia 9 de novembre d’enguany i donar 
suport al President de la Generalitat quan faci la convocatòria d’aquesta consulta .

SEGON. Fer arribar aquest compromís a l’Assemblea Nacional Catalana abans d’aquest 11 de 
setembre perquè, de forma conjunta amb d’altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, 
el facin arribar a la Presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més 
convenient. 

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

MAJORIA ABSOLUTA, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA i AG, i el 
vot en contra del Grup Municipal del PP.

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

Alcalde: Moltes gràcies. Tancat el torn de la Junta de Portaveus, és ara el torn de precs, pregunte si 
interpel·lacions. 

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Aquesta ja l'ha portava preparada. Em refereixo al regidor Albert Camps, 
perquè quan hem entrat m'ha fet un comentari i ara es pensarà que l'he improvisat, però no, està 
escrita. El 8 de juliol la Comissió del Nomenclàtor va proposar 10 noms per nous espais d'ús públic a 
la ciutat, com pots veure vaig rebre el document, eh. Acció Granollers va demanar el juliol del 2013, 
que es dediques un espai públic a l'impulsor de l'estelada en Vicenç Albert Ballester i Camps, donat 
que es complien 75 anys de la seva mort. No obstant, en tot cas aquest nom no figura entre els 
proposats per la Comissió del Nomenclàtor, però el cert és que tampoc hem rebut tal com indica el 
Reglament del Nomenclàtor cap Informe desfavorable d'aquesta petició. El prec que faria és que ens 
envieu aquest Informe favorable o desfavorable, que entenem que és desfavorable, però que ens 
l'envieu. 

Alcalde: Molt bé, en tot cas el senyor Camps, com a President de la Comissió de Nomenclàtor, o com 
a vicepresident, té la paraula,                  

Albert Camps: Bé la proposta de noms que vam, bé a la reunió no, es va estar comentant una 
proposta d'una desena de noms, d'espais que no són, que no contenen adreça postal. Els criteris que 
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s'han seguit doncs són en base a la recuperació majoritàriament de noms que formen part del 
patrimoni de la ciutat i que cal conservar. El llistat que tenim de propostes per posar noms en la 
toponímia local, doncs el que fem és que anem recollint totes les propostes i a la mesura que tinguem 
disponibilitat, doncs s'aniran cursant.
En tot cas, si que demanaré als tècnics de mirin en quin estat està perquè hi va haver canvis en les 
responsabilitats tècniques del nomenclàtor. Doncs a veure com va acabar aquesta instància.  

 Alcalde: Mes qüestions?  

Senyor Mur. Sí, un altre.   

Alcalde: Endavant  

Senyor Mur: Adreçada a la regidora Maria del Mar Sánchez. Avui precisament hem aprovat una moció 
d'alimentació infantil, i nosaltres fa bastant temps vam aprovar una moció aquí a l'Ajuntament de bona 
nutrició, que va semblar que s'iniciava en bon peu, però que dóna la sensació que hagi sofert com un 
ralentí. En tot cas no tenim cap imput de què s'estigui continuant aquest projecte d'una manera 
intensa. La pregunta era si aquesta sensació que tenim és real o si simplement és una sensació , i això 
s'ha de tirar endavant.               

Alcalde: A la Taula.                                            

Senyor Mur: A la Taula d'Acció Social, però la Taula d'Acció Social entenem que esta impulsada per 
l'Ajuntament.  

Alcalde: Si, si. Però no, no. És que li demanava la concreció, la pregunta és aquesta?  

Senyor Mur: Si està funcionant la Taula d'Acció Social, si s'està dinamitzant suficientment?  

Alcalde: Molt bé, té la paraula la Regidora de Serveis Socials. Endavant. 

Senyora Sánchez: La taula s'ha reunit dues vegades, tres. Una d'elles estava vostè per poder explicar 
el tema de la malnutrició i del projecte de la moció que vostè deia que s'havia aprovat avui a aquí. Els 
membres de la Taula van dir que estudiaríem com es podia fer una cosa així semblant. La Taula 
funciona, és veritat que aquest mes no ens hem reunit, però continuarem reunint-nus i intentar fer un 
projecte que vagi d'acord amb aquesta moció que s'ha aprovat en aquest Ple, i que el que hem 
d'acabar és duent-lo a terme, tots aquests membres de la Taula.  
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Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Casasnovas,  

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Li volíem fer un prec. Ja tenim coneixement que la secció 
catalana d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau ha emes un comunicat reclamant que s'aturi el conflicte 
armat a Gaza, per això el nostre Grup li demana que insti a Majors for Peace, com a Alcalde de 
Granollers i com un dels vicepresidents de Majors for Peace, a condemnar el que està succeint a 
Palestina. Gràcies.  

Alcalde: En tot cas això ja l'hi he indicat a la Junta de Portaveus que està fet, des de la nostre secció. 
La declaració que va aprovar la secció catalana d'Alcaldes per la Pau, que té la vocació de ser 
pro-activa i no esperar-se que des de la Presidència d'Alcaldes per la Pau es pronunciïn sinó que 
intentem fer el que estan fent altres seccions que és mantenir una dinàmica unitària i precisa, 
generant posicionament específic sobre conflictes regionals, vam fer aquesta aprovació, i òbviament 
la vam remetre immediatament a la Presidència d'Alcaldes per la Pau perquè actues en conseqüència. 
Més qüestions?  

Senyor Casasnovas: Des del nostre Grup, quan hem tingut debat de pressupostos, ens hauran 
escoltat reclamar més d'una vegada això: una millora del que és el carrer Sant Jaume, i l'entorn del 
Mercat Municipal. Ara, aquests dies, s'estan fent unes millores en les obres del clavegueram, i ara en 
els propers dies el que es procedirà és a l'asfaltat del tram en el qual s'han fet les obres. Nosaltres li 
pregaríem a l'Alcalde que es faci un replanteig, ja sé que estan ara mateix amb les obres i està 
planificat fer el reasfaltat, però igual que hem demanat en els pressupostos una partida per la millora 
d'aquesta zona, que s'ho replantegin, perquè la vorera que està al costat del Sindicat de l'Hort de 
Palou, que s'anomena ara, està gairebé a la mateixa alçada que la calçada, amb la qual cosa ens 
imaginem que quan es faci la pavimentació nova quedarà al mateix nivell .
És una vorera que és estreta, que hi ha moltes vegades que quan aparquen els vehicles es pugen 
sense voler sobre la vorera. Si està al mateix nivell encara facilitarà més que succeeix això. El que els 
hi demanem és que facin un replantejament com els hi hem demanat altes vegades, que aquelles 6 
places, 7, que hi han de zona blava en aquell tram, des de la cantonada de Sant Josep fins l'entrada 
del pàrquing de Vila Oberta, que també hi ha unes places de motocicletes, s'eliminin i s'amplien 
aquelles voreres.
És un prec que li fem perquè entenem que tot i que les millores que s'estan fent segur que eren 
necessàries, amb la situació que ja tenia, i a més quan es faci el nou paviment, que hem vist que no 
han fet un rebaix del que hi havia, quedarà a la mateixa alçada que la vorera la calçada. Gràcies.  

Alcalde: Bé, com que és un prec, en prenem nota i bé, farem l'encàrrec als Serveis Tècnics que 
estudiïn el que diu, tot i que òbviament l'obra està en un període d'execució final. Alguna altra 
pregunta, algun altre prec? Per part del Partit Popular, no? Convergència i Unió? Endavant senyor 
Canal.

 

Senyor Canal: Gràcies. Era per preguntar en el senyor Segovia respecta a l'illa de vianants del centre. 
En el seu moment es va fer una normativa d'entrades, sortides, semàfors, d'uns pilons que s'enfonsen 
i s'aixequen, però tenim la sensació de què des de fa temps aquests pilons no es mouen gaire, 
concretament n'hi ha algun que des de fa mesos no s'aixeca, afortunadament. Era preguntar si és que 
aquesta normativa segueix vigent, o ara ja ha desaparegut. 
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Senyor Segovia: Evidentment segueix vigent. I el fitó aquest que vostè diu, i que té raó, és un 
problema tècnic que hi ha, que estava lligat a un problema de finançament d'un tema del crèdit inicial 
al que estava vinculada aquesta partida, que ja està encarregada, demanada, i procediran a 
instal·lar-la en les properes setmanes. Però, evidentment, la normativa segueix sent l'habitual. 

Alcalde: Més preguntes, no? en tot cas quedaríem a disposició de les persones que ens acompanyen.  

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