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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     2222        DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        24242424    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2015201520152015
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
Sr. Àlex Sastre i Prieto
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

Alcalde: Bona tarda, puntualment com és habitual iniciarem la sessió ordinària del plenari del mes de 
febrer. Voldríem en nom de la Junta de Portaveus fer constar en acta el sentiment de la corporació per 
la mort de Mossèn Lluís Pou, una persona estimada, molt estimada a la ciutat, ens  va deixar dissabte 
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passat. En tot cas, expressar, insisteixo, el condol i transmetre aquest condol als representants del 
Consell Parroquial i a la seva família .

El senyor Alcalde manifesta que aquesta serà la darrera sessió en la que assistirà la Secretaria, atès 
que el dia 1 de març de 2015 es reincorporarà com a Secretaria a l'Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, i agraeix els serveis prestats a aquesta corporació .

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DES LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIAAPROVACIÓ DES LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIAAPROVACIÓ DES LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIAAPROVACIÓ DES LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA    23232323    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014    IIII    27272727    
DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2015201520152015

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a les actes de 
les sessions ordinàries de data 23 de desembre de 2014 i 27 de gener de 2015, 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    1111    AAAA    4444,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    7777,,,,    13 2013 2013 2013 20    IIII    27272727    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    2015201520152015,,,,    
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    6666////2015201520152015    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 1.010.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 6/2015.
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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 6/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 1.010.000,00€, amb el detall següent:

      

      

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

Alcalde: Moltes gràcies en farà la presentació d'aquest punt la senyora Andrea Canelo. Endavant!  
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Andrea Canelo: Gràcies alcalde, i bon vespre. Tal i com deia la senyora secretària avui sotmetem a 
aprovació plenària l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament per crèdit extraordinari 
per un import d’un milió deu mil euros.  Com es pot observar en el dictamen, la majoria d’aquestes 
modificacions corresponen al pla de xoc d’enguany, del 2015 i és per això, que soc jo qui en fa 
l’exposició. Com tots els regidors i regidores i persones que ens acompanyen saben, per quart any 
consecutiu l’Ajuntament de Granollers destina un milió d’euros a un pla de xoc, un conjunt de mesures 
d’ajut social i de promoció econòmica per fer front a la crisi econòmica. Un cop més ha estat 
l’administració municipal qui ha donat l’empenta necessària , gràcies als bons resultats econòmics, i ha 
aportat diners al foment de l’ocupació, de beques i ajuts a la infància i l’adolescència, habitatge i 
emergència social; subvencions a l’activitat econòmica; accions de formació i subvencions a entitats 
assistencials. I es torna a fer, un any més,  des del consens, sempre tots junts.

El Consell Econòmic i Social, format pels grups municipals amb representació en aquest plenari i les 
organitzacions sindicals i empresarials, es posa d’acord per fer aportacions i propostes i alhora ser 
prou generosos per tal d’elaborar un document de proposta que avui es converteix en realitat 
assignant-hi els recursos econòmics necessaris per dur -los a la pràctica. El pla de xoc del 2015 manté 
la mateixa estructura que en altres ocasions, que altres anys.  En primer lloc, i amb una aportació 
econòmica de seixanta mil euros, els programes d’habitatge i emergència social, destinant recursos a 
combatre la pobresa energètica i al sosteniment de la llar, i també reeditant el conveni amb l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Granollers per acompanyar les famílies en les converses amb les entitats 
financeres i en risc de desnonament.  En segon lloc, el foment de la ocupació, destinant sis-cents 
vuitanta-tres mil cinc-cents euros, dues terceres parts del pressupost global, d'aquest milió que dèiem 
al principi, a plans d’ocupació, i també al foment de la contractació de persones joves menors de 
trenta anys i majors de quaranta-cinc a les empreses. En tercer lloc, l’apartat de beques: cent 
quaranta-cinc mil euros que complementen les beques ja incloses en el pressupost per a beques de 
menjador i ajuts socials, escoles bressol, esportives, a la compra de material escolar i llibres i com a 
novetat, al suport psicològic d’infants i adolescents que estan patint a casa la forta crisi econòmica . En 
quart lloc, el suport a l’activitat econòmica, seixanta-cinc mil euros per a acompanyar les persones 
emprenedores assumint els interessos que es generen dels crèdits financers que necessiten per 
iniciar els seus projectes empresarials i contribuint en les despeses que suposa l’autoocupació de 
persones desocupades. Quinze mil euros en cinquè lloc per reeditar el programa de qualificació 
professional inicial en hoteleria que tan bé està funcionant amb joves que no han assolit la ESO i, en 
darrer lloc les aportacions a Apadis, al Xiprer i Creu Roja que complementen les incloses ja en el 
pressupost i que tan necessàries són per a poder continuar amb la gran feina que fan amb les 
persones més vulnerables de la ciutat. 

En definitiva, al 2012 vam iniciar el primer pla de xoc i fins ara, fins al que avui aprovarem, han estat 
quatre amb un total de quatre coma cinc milions d’inversió. Gairebé tres-centes cinquanta persones 
contractades entre plans d’ocupació i subvencions a les empreses per a la contractació de joves i 
majors de quaranta-cinc anys; 1.150 beques entre els casals d’estius, les escoles bressol, les de 
menjador i les esportives; 150 alumnes que han assistit als cursos de formació ofertats; i suport 
econòmic per valor de setanta-vuit mil euros al Xiprer, Apadis i la Creu Roja. I per acabar, des d’aquí, 
vull tornar a agrair l’esforç de totes les persones que han contribuït a l’elaboració del pla de xoc i 
també, una altra vegada ho expresso, la seva generositat per tal d’arribar al consens necessari per fer 
d’aquest, un pla de tots i totes amb l’únic front comú que és el de combatre l’atur i estar al costat de les 
persones més vulnerables. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si els grups municipals volen intervenir. endavant senyor Mur, té la 
paraula. 

Josep Mur: Gràcies, alcalde. En tot cas, afirmar que aquest pla de xoc... m'agradaria que constés, i 
com què avui estem en un Ple, això constarà en una acta que crec que és un tema que els ciutadans i 
ciutadanes de Granollers, s'han de sentir orgullosos. Perquè en definitiva és amb els seus impostos, 
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és a través de la seva contribució  a la ciutat que això és possible, i per tant, tot i que la idea es 
proposa en un consistori, es proposa en un Ajuntament. Efectivament, crec que val la pena que els 
ciutadans i ciutadanes de Granollers tinguin clar que es fa una aposta perquè uns ciutadans i 
ciutadanes de Granollers ajudin a uns altres ciutadans i ciutadanes de Granollers que ho necessiten i 
que tenen situacions molt complexes. Per tant, hi ha unanimitat a l'Ajuntament, es així de clar, i això 
fa.... o és traslladi, per a mi això es trasllada a què una gran part de la ciutadania  de Granollers fa 
aquesta aposta... fa aquest acte de solidaritat amb els seus conciutadans que ho passen malament, i 
per tant, això m'agradaria simplement deixar-ho en constància. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el senyor Casasnovas vol intervenir... no? no! Partit Popular? 
Convergència i Unió? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat aquesta modificació de crèdit, i per 
tant estaríem habilitats ja, a tirar endavant el pla de xoc, tal i com havíem acordat amb els diferents 
grups. Es tractava de ser capaços de posar en marxa immediatament a què el punt estigués aprovat, 
per tant, endavant el pla de xoc. 

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRADICTAMEN RELATIU A RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRADICTAMEN RELATIU A RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRADICTAMEN RELATIU A RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA    
LLLL''''ACORD DEL PLE DE DATAACORD DEL PLE DE DATAACORD DEL PLE DE DATAACORD DEL PLE DE DATA    23232323    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014    DDDD''''APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I LAAPROVACIÓ DE LA PLANTILLA I LAAPROVACIÓ DE LA PLANTILLA I LAAPROVACIÓ DE LA PLANTILLA I LA    
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER ARELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER ARELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER ARELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A     2015201520152015    DE LDE LDE LDE 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 sessió plenària del dia 23 de desembre de 2014 va adoptar entre d'altres els següents acords: 
Com a punt núm. 4 de l'ordre del dia: Aprovar inicialment el  pressupost general per a l'exercici 2015, i 
com a punt núm. 5 de l'ordre del dia: Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de 
l'ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu Patronat Municipal del Museu de 
Granollers i de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat . 

L'acord d'aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball ha estat publicada al Butlletí Oficial de 
la Província en data 28 de gener de 2015 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data  26 de 
gener de 2015, indicant el termini de què es disposa per interposar recurs potestatiu de reposició . 

En data 16 de gener de 2015 (registre d'entrada 2015000075), el senyor Salvador Sastre Vogel Kroll, 
actuant en nom i representació de la senyora Marta Chillida Munguet presenta al·legacions a l'acord 
d'aprovació inicial del pressupost 2015, malgrat que en tot moment a l'escrit d'al·legacions fa 
referència a la plantilla de personal i a l'informe tècnic incorporat a l'expedient d'aprovació de la 
plantilla i relació de llocs de treball . 

Un cop analitzades les al·legacions presentades i tenint en compte que l'article 110.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú preveu que l'error en la qualificació del recurs per part del recorrent no serà 
obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu veritable caràcter, es considera que 
cal donar el tractament de recurs de reposició a l'escrit d'al·legacions presentat malgrat la qualificació 
jurídica que del mateix realitza la persona que presenta les al·legacions . 

Respecte de l'acord del Ple d'aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball, el recurrent 
fonamenta el recurs de reposició en els motius següents:

PrimerPrimerPrimerPrimer. En el document de la plantilla de personal aprovat pel Ple en sessió de data 23 de desembre 
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de 2014 hi manquen les places següents:

- 1 plaça de tècnic/a superior de medi ambient, categoria de funcionari, vacant. 
- 1 plaça de tècnic mitjà/ana medi ambient, categoria laboral, vacant
 
SegonSegonSegonSegon....    A l'informe tècnic emès per la cap del servei de recursos humans i incorporat a l'expedient 
s'observen determinades errades: 

- La plaça de nova creació de Tècnic superior de Medi ambient grup A1, Funcionari de Carrera 
s'hauria de cobrir mitjançant una promoció interna per tal de donar compliment al dret de carrera 
professional del personal municipal. 

- S'indica que "La plaça i lloc de treball de Tècnic/a superior de medi ambient A1, classe F, quedarà 
amortitzada automàticament quan es cobreixi la plaça de Tècnic/a mitjà/ana de Medi Ambient, A2, 
classe F" quan en realitat hauria de dir: " La plaça i lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana, A2, classe F, 
quedarà amortitzada automàticament quan es cobreixi la plaça de tècnic/a superior de medi ambient 
A1, classe F"

Respecte al primer dels motius indicats al recurs de reposició s 'ha de tenir en compte que el document 
aprovat pel Ple en sessió de data 23 de desembre de 2014 i publicat al BOP el dia 28 de gener de 
2015 i al DOGC el dia 26 de gener de 2015 conté la plaça de 1 tècnic/a superior de medi ambient, 
Funcionari, Vacant. i la plaça de 1 tècnic mitjà/ana medi ambient. Laboral; aquesta darrera, no consta 
com a Vacant sinò com LT (laboral temporal) i per aquest motiu es proposa la desestimació del recurs 
de reposició interposat. 

Respecte al segon dels motius indicats al recurs de reposició s'ha d'indicar, que per error, i a 
diferència del què es va aprovar en relació a la forma de provisió d'altres places de la plantilla, no s'ha 
fet constar que la plaça de nova creació de Tècnic superior de Medi ambient A1, FC,vacant s'hauria de 
cobrir mitjançant promoció interna  i per aquest motiu es proposa l'estimació del recurs de reposició 
interposat i la corresponent modificació de la plantilla de personal per recollir aquesta circumstància . 

De la mateixa forma es detecta l'error indicat pel que fa a l'amortització de places de forma que el 
redactat correcte seria: " La plaça i lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana, A2, classe F, quedarà 
amortitzada automàticament quan es cobreixi la plaça de tècnic/a superior de medi ambient A1, classe 
F".

Amb motiu de l'estudi del recurs de reposició interposat també s'ha pogut detectar l'existència d'una 
errada en la descripció del lloc de treball referida al fet que s'ha indicat que és un lloc de treball 
reservat a personal funcionari i en realitat es tracta d 'un lloc de treball reservat a personal laboral . 

El document de Relació de llocs de treball aprovat en sessió plenària del dia 23 de desembre de 2014 
conté el lloc de treball següent:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT NúmNúmNúmNúm....    
dotacidotacidotacidotaci
onsonsonsons

VacantsVacantsVacantsVacants AmortiAmortiAmortiAmorti ////EEEE
xtincionsxtincionsxtincionsxtincions

EnquadEnquadEnquadEnquad
....orgàniorgàniorgàniorgàni
cccc

CDCDCDCD CECECECE FormaFormaFormaForma    
provisióprovisióprovisióprovisió

RègimRègimRègimRègim Col·lectCol·lectCol·lectCol·lect ....    
((((cossoscossoscossoscossos
))))

JornadJornadJornadJornad
aaaa

Tècnic/a mitjà/ana en medi 
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret
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Articles 63, 105.2, 107 i  116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Desestimar el motiu primer d'oposició contingut al recurs de reposició interposat pel senyor 
Salvador Sastre Vogel Kroll, actuant en nom i representació de la senyora Marta Chillida Munguet  
pels motius indicats a la part expositiva d 'aquest acord. 

SegonSegonSegonSegon....    Estimar el motiu segon d'oposició contingut al recurs de reposició interposat pel senyor 
Salvador Sastre Vogel Kroll, actuant en nom i representació de la senyora Marta Chillida Munguet  
pels motius indicats a la part expositiva d'aquest acord i modificar l'acord del Ple de data 23 de 
desembre de 2014 que aprova la plantilla del personal per a 2015 de forma que quedarà redactat de la 
forma següent: 

Personal funcionariPersonal funcionariPersonal funcionariPersonal funcionari

EscalaEscalaEscalaEscala SotescalaSotescalaSotescalaSotescala ClasseClasseClasseClasse////catcatcatcat GrupGrupGrupGrup FCFCFCFC FIFIFIFI VVVV PPPP....    INTINTINTINT
Administració 
especial

Tècnica Tècnic superior A1 82 11 6 1

TercerTercerTercerTercer .... Indicar al recorrent que, malgrat la previsió continguda a l'informe tècnic emès per la cap del 
servei de recursos humans i incorporat a l'expedient, les seves previsions no consten dins l'acord 
aprovat pel Ple en data 23 de desembre de 2014 i per tant, sense perjudici d'haver detectat l'errada 
indicada pel recorrent referida a l'amortització d'una determinada plaça, l'acord de Ple recorregut no 
es veu afectat pel que fa a la seva validesa jurídica.  

QuartQuartQuartQuart....    Rectificar l'errada material detectada en l'acord de Ple de data 23 de desembre de 2014 que 
aprova la relació de llocs de treball del personal per al 2015 de forma que el redactat correcte del lloc 
de treball indicat seria aquest: 

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT NúmNúmNúmNúm....    
dotacidotacidotacidotaci
onsonsonsons

VacantsVacantsVacantsVacants AmortiAmortiAmortiAmorti ////EEEE
xtincionsxtincionsxtincionsxtincions

EnquadEnquadEnquadEnquad
....orgàniorgàniorgàniorgàni
cccc

CDCDCDCD CECECECE FormaFormaFormaForma    
provisióprovisióprovisióprovisió

RègimRègimRègimRègim Col·lectCol·lectCol·lectCol·lect ....    
((((cossoscossoscossoscossos
))))

JornadJornadJornadJornad
aaaa

Tècnic/a mitjà/ana en medi 
ambient

1 1 35 18 18 CM L AE JC

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Notificar aquest acord al senyor Salvador Sastre Vogel Kroll .

SisèSisèSisèSisè....    Contra els apartats primer, segon i tercer d'aquest acord, que són actes definitius en via 
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació. 

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

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 
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Alcalde: En tot cas, aquí no hi han demanades intervencions. Sí que hi ha demanada votació:

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal del PSC (13), i 12 
abstencions dels Grups Municipals de CIU (6), PP (4),   ICV-EUiA-E (1)  i d'AG (1)

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS    
DEL CONSORCI LOCALRETDEL CONSORCI LOCALRETDEL CONSORCI LOCALRETDEL CONSORCI LOCALRET

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

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció 
(conforme al text refós que s'adjunta com annex): ...

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los 
un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les 
esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini .

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a 
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al•legacions i les esmenes corresponents” .

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris :

- Adaptació a la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local.
- Adaptació a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures 
de reforma administrativa.
- Previsió de la condició de mitjà propi i servei tècnic del Consorci respecte els ens consorciats . 
- Previsió del caràcter de personal laboral d 'alta direcció del Director general. 

Atès l'informe favorable del Tècnic del Servei de Processos Estratègics de data 10 de febrer de 2015 
favorable a la ratificació dels estatuts del Consorci Localret .

Vist l'informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data 13 de febrer  de 2015. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111.... Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord 
previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació el que comportaria la necessitat d'aprovar inicialment la 



9

modificació dels estatuts, sotmetre aquest acord a informació pública per termini de 30 dies hàbils i 
aprovar definitivament la modificació dels estatuts , tal i com preveu l'article 313 de la mateixa norma.

2222.... Atès que l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del 
Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Ratificar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, segons consta a 
l’expedient administratiu.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients.

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

Alcalde: Moltes gràcies, aquest punt ha estat tractat a les comissions informatives, hi ha acord entre 
tots els grups. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat.

Aprovat per     UNANIMITATUNANIMITATUNANIMITATUNANIMITAT

 

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

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de Territori i Ciutat, en el què debatrem conjuntament el 
punt set i vuit. El punt set és un dictamen a partir del qual, s'aproven el plec de clàusules 
administratives pel contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus. I el punt vuit, el que fa 
és aprovar una pròrroga del contracte actual fins que no quedi adjudicada la nova contracta de neteja. 
Senyora Secretària, endavant...

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR  ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR  ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR  ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR  ELS    
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS    
PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA IPER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA IPER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA IPER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I    
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS,,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE AMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE AMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE AMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A    
REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DREGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DREGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DREGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ     ,,,,    TRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓ     
ORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARAR ....NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

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

En data 12 de febrer de 2015, el Director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat,emet 
informe on indica la necessitat d'iniciar procediment licitatori del contracte de serveis de neteja viària i 
recollida de residus,per un període de 48 mesos, amb efectes des de l'1 d'octubre de 2015, amb 
possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, mitjançant procediment obert subjecte a regulació h
armonitzada i tramitació ordinària.

D’acord amb l’article 26.1.a)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en quan a competències municipals, modificada per la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de 
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racionalització i sostenibilitat de l'administració local, tots els municipis  han de prestar el servei de 
recollida de residus i neteja viària .

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 48 mesos 
és  de 17.722.030,25. euros més 1.772.203,02 euros en concepte d' IVA (10%), el que fa un total de 
19.494.233,27  euros:

 1111er ANYer ANYer ANYer ANY 2222on ANYon ANYon ANYon ANY 3333er ANYer ANYer ANYer ANY 4444t ANYt ANYt ANYt ANY TOTALTOTALTOTALTOTAL

NETEJA  VIÀRIA 2.746.015,37 2.776.975,37 2.776.975,37 2.776.975,37 11.076.941,48

IVA (10%) 274.601,54 277.697,54 277.697,54 277.697,54 1.107.694,15

Subtotal netejaSubtotal netejaSubtotal netejaSubtotal neteja 3333....020020020020....616616616616,,,,91919191 3333....054054054054....672672672672,,,,91919191 3333....054054054054....672672672672,,,,91919191 3333....054054054054....672672672672,,,,91919191 12121212....184184184184....635635635635,,,,63636363
RECOLLIDA 
RESIDUS 1.585.959,61 1.686.376,39 1.686.376,39 1.686.376,39 6.645.088,77

IVA (10%) 158.595,96 168.637,64 168.637,64 168.637,64 664.508,88

Subtotal recollidaSubtotal recollidaSubtotal recollidaSubtotal recollida 1111....744744744744....555555555555,,,,57575757 1111....855855855855....014014014014,,,,03030303 1111....855855855855....014014014014,,,,03030303 1111....855855855855....014014014014,,,,03030303 7777....309309309309....597597597597,,,,65656565
NETEJA VIARIA + 
RECOLLIDA 
RESIDUS 4.331.974,98 4.463.351,76 4.463.351,76 4.463.351,76 17.722.030,25

IVA (10%) 433.197,50 446.335,18 446.335,18 446.335,18 1.772.203,02

TOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTETOTAL CONTRACTE 4444....765765765765....172172172172,,,,47474747 4444....909909909909....686686686686,,,,93939393 4444....909909909909....686686686686,,,,93939393 4444....909909909909....686686686686,,,,93939393 19191919....494494494494....233233233233,,,,27272727

El valor estimat total del contracte de 28.775.377,40 euros, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 17.722.030,25 euros (IVA exclòs).
-Pròrroga contracte: 8.926.703,52 euros (IVA exclòs).
-Modificació contracte (12% de l'import de licitació): 2.126.643,63 euros.

A continuació es detalla la distribució partides pressupostàries i anualitats en període executiu :

 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

H311.16310.22700 420.675,79 1.709.338,69 1.789.245,35 1.789.245,35 1.341.934,01 7.050.439,19

H311.16210.22700 755.154,23 3.029.130,91 3.054.672,91 3.054.672,91 2.291.004,68 12.184.635,63

TOTAL 1.175.830,02 4.738.469,60 4.843.918,26 4.843.918,26 3.632.938,69 19.235.074,82

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte de serveis (categoria 16) , procediment obert i subjecte 
a regulació harmonitzada , de conformitat amb el que determina l'article 13 en relació amb l'article 16 
b) de la LCSP,  i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació 
harmonitzada i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

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

Article 10  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .
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Articles 22 i 109  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar.

Art. 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic , pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic,  pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

Article 16 1.b)   del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa al llindar dels contractes de serveis subjectes a 
regulació harmonitzada.

Article 26.1.a)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en quan a 
competències municipals, modificada per la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local, tots els municipis  han de prestar el servei de recollida de residus 
i neteja viària.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Iniciar l'expedient i autoritzar la contractació de serveis de neteja viària i recollida de 
residus,  pel termini de 48 mesos, amb la possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, per a l'Ajuntament 
de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert, subjecte  a regulació harmonitzada,  amb un 
pressupost màxim de 17.722.030,25  euros més 1.772.203,02 euros en concepte d'IVA (10%), que fa 
un total de 19.494.233,27 euros,  de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Autoritzar la despesa en concepte de contractació del servei de recollida de residus i neteja 
viària, pel termini de 48 mesos, per import màxim de 19.235.074,32 €,   a càrrec de les partides que 
s'indiquen:

Recollida DomRecollida DomRecollida DomRecollida Dom     
++++

PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 totaltotaltotaltotal

RecRecRecRec....comercialcomercialcomercialcomercial     ----    
IvaIvaIvaIva

HHHH311311311311....16210162101621016210....22700227002270022700 420420420420....675675675675,,,,79797979 1111....709709709709....338338338338,,,,69696969 1111....789789789789....245245245245,,,,35353535 1111....789789789789....245245245245,,,,35353535 1111....341341341341....934934934934,,,,01010101 7777....050050050050....439439439439,,,,19191919

RecollidaRecollidaRecollidaRecollida     
ComercialComercialComercialComercial

Neteja viàriaNeteja viàriaNeteja viàriaNeteja viària HHHH311311311311....16310163101631016310....22700227002270022700 755755755755....154154154154,,,,23232323 3333....029029029029....130130130130,,,,91919191 3333....054054054054....672672672672,,,,91919191 3333....054054054054....672672672672,,,,91919191 2222....291291291291....004004004004,,,,68686868 12121212....184184184184....635635635635,,,,63636363

SumaSumaSumaSuma 1111....175175175175....830830830830,,,,02020202 4444....738738738738....469469469469,,,,60606060 4444....843843843843....918918918918,,,,26262626 4444....843843843843....918918918918,,,,26262626 3333....632632632632....938938938938,,,,69696969 19191919....235235235235....074074074074,,,,82828282

TERCERTERCERTERCERTERCER    . Declarar la plurianualitat de la contractació de serveis de neteja viària i recollida de residus 
que s'executarà en els exercicis 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, d'acord amb la següent distribució: 

2015 2016 2017

2015 (OCT/DES) GEN/SET'16 OCT'16/DES'16 TOTAL 2016 GEN/SET'17 OCT'17/DES'17

Recollida Dom + PARTIDA

Rec.comercial - Iva H311.16210.22700 420.675,79 1.262.027,36 447.311,34 1.709.338,69 1.341.934,01 447.311,34

Recollida Comercial

Neteja viària H311.16310.22700 755.154,23 2.265.462,68 763.668,23 3.029.130,91 2.291.004,68 763.668,23

Suma 1.175.830,02 3.527.490,04 1.210.979,57 4.738.469,60 3.632.938,69 1.210.979,57

2018 2019 TOTAL

GEN/SET'18 OCT'18/DES'1
8

TOTAL 2018  (GEN/SET)

IMPORTS (Abans Iva)

NETEJA 2.082.731,53 694.243,84 2.776.975,37 2.082.731,53 11.076.941,48

RECOLLIDA Dom. 771.517,20 257.172,40 771.517,20 4.053.504,15

RECOLLIDA Com. 493.265,09 164.421,70 657.686,79 493.265,09 2.591.584,62
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SUMA 3.347.513,82 1.115.837,94 3.434.662,16 3.347.513,82 17.722.030,25

IVA (10%)

NETEJA 208.273,15 69.424,38 277.697,54 208.273,15 1.107.694,15

RECOLLIDA Dom. 77.151,72 25.717,24 77.151,72 405.350,42

RECOLLIDA Com. 49.326,51 16.442,17 65.768,68 49.326,51 259.158,46

Total Iva 334.751,38 111.583,79 343.466,22 334.751,38 1.772.203,02

IMPORTS (Iva inclòs)

NETEJA 2.291.004,68 763.668,23 3.054.672,91 2.291.004,68 12.184.635,63

RECOLLIDA Dom. 848.668,92 282.889,64 1.131.558,56 848.668,92 4.458.854,57

RECOLLIDA Com. 542.591,60 180.863,87 723.455,47 542.591,60 2.850.743,08

TOTAL IMPORT 3.682.265,20 1.227.421,73 4.909.686,93 3.682.265,20 19.494.233,27

Recollida Dom + PARTIDA

Rec.comercial - Iva H311.16210.22700 1.341.934,01 447.311,34 1.789.245,35 1.341.934,01 7.050.439,19

Recollida Comercial

Neteja viària H311.16310.22700 2.291.004,68 763.668,23 3.054.672,91 2.291.004,68 12.184.635,63

Suma 3.632.938,69 1.210.979,57 4.843.918,26 3.632.938,69 19.235.074,82

QUARTQUARTQUARTQUART.... Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Designar com a responsable del contracte al Josep Lluís Castell i Romero, director de 
Serveis de Manteniment de Ciutat i Mobilitat de l'Ajuntament de Granollers,  d'acord amb l'article 52 
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a les partides H311.16210.22700 i 
H311.16310.22700.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació, subjecte a regulació harmonitzada, al Diari 
Oficial de la Unió Europea ( DOUE), en el BOE,en el BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Notificar a l'Àrea Econòmica. 

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb 14 vots favorables del Grup Municipal del PSC (13) i d'AG 
(1),  11 abstencions dels Grups Municipals de CIU (6), PP (4) i  ICV-EUiA-E (1)  

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE    
SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DESERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DESERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DESERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE    
RESIDUS MUNICIPALSRESIDUS MUNICIPALSRESIDUS MUNICIPALSRESIDUS MUNICIPALS,,,,    SUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
URBASER SA DE LURBASER SA DE LURBASER SA DE LURBASER SA DE L ''''1111    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    30303030    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE     2015201520152015

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

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 2011, es va 
adjudicar a l'empresa URBASER S.A, amb CIF A-79524054, el contracte de gestió de servei públic 
dels serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers, per el període de l'1 
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d'octubre de 2011 a 30 de setembre de 2013,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos, per un import 
màxim de 7.207.756,97 euros més 576.620,56 euros en concepte d'IVA (8%), el que fa un total de 
7.784.377,53 euros, el que representa una baixa del 3% sobre el preu de licitació, amb càrrec a la 
partida pressupostària G311.16210.22700 per els treballs de recollida d'escombraries i 
G311.16310.22700 per els treballs de neteja viària i amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació presentada per el 
contractista.

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 28 de maig de 2013, es va 
aprovar la  revisió de preus del contracte de gestió de serveis públics del servei de neteja viària i 
recollida de residus de Granollers amb efectes de l'1 d'octubre de 2012 a 30 de setembre de 2013, 
formalitzat amb l'empresa URBASER SA per un import de 97.781,82 euros més 9.778,18 euros en 
concepte d'IVA, fent un total de 107.560,00 euros.

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 24 de setembre de 2013, es va 
aprovar la pròrroga del contracte de gestió de servei públic per la prestació dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus municipals, subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i l'empresa Urbaser 
SA,des de l'1 d'octubre de 2013 fins al 31 de maig de 2014, per import màxim de 2.489.508,36 euros 
més 248.950,84 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 2.738.459,20 euros, d'acord amb 
els preus unitaris oferts per l 'adjudicatari, i la següent distribució:

- Treballs de recollida de residus: 1.034.141,77 euros més 103.414,18 euros d' IVA (10%) 
- Treballs de neteja viària : 1.455.366,59 euros més 145.536,66 euros d'IVA (10%)

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 27 de maig de 2014, es va 
aprovar la  revisió de preus i pròrroga del contracte de gestió de serveis públics del servei de neteja 
viària i recollida de residus de Granollers amb efectes de l'1 de juny de 2014 a 31 de març de 2015, 
formalitzat amb l'empresa URBASER SA per un import màxim de 3.092.666,07 euros més 309.266,61 
euros en concepte d' IVA, fent un total de 3.401.932,68 euros.

D'acord amb la clàusula quarta del contracte, aquest pot ser prorrogable, de forma expressa i per mutu 
acord, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, 
sempre que les seves característiques continuïn inalterables .

L’empresa URBASER S.A, ha presentat instància, amb número de registre d'entrada 2555, de data 12 
de febrer de 2015, manifestant la seva voluntat de continuar prestant el contracte de gestió de servei 
públic dels serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers, per un termini 
màxim de sis mesos.

El director de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Granollers i el Cap del Servei de Serveis 
Municipals , han emès un informe tècnic ,de data 12 de febrer de 2015 ,en el sentit d'aprovar la 
pròrroga del contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i recollida de residus, 
des de l'1 d'abril de 2015 fins el 30 de setembre de 2015, per un import màxim de 1.855.599,65 euros 
més 185.559,96 euros en concepte d'IVA, fent un total de 2.041.159,61 euros amb la la següent 
distribució:

D'aquest import 26.906,20€ corresponen a la quota d'Iva de la recollida comercial que tenen la 
consideració de deduïbles, pel que no representen un cost per a l'Ajuntament. Per tant la imputació 
pressupostària per partides serà la que s'indica:
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Atès que hi ha consignació pressupostària suficient al vigent pressupost municipal per a fer front a les 
despeses derivades de la present proposta.

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Els articles 77 a 82 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, estableix la �

procedència, límits i sistema de la revisió de preus en els contractes de les administracions 
públiques

Les clàusules primera i quarta del mateix contracte, estableix la possibilitat de pròrroga del �

contracte.

Article 251de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de gestió de servei públic.

Article 254 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.

    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 pròrroga del contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i 
recollida de residus, des de l'1 d'abril de 2015 fins al 30 de setembre de 2015 amb l'empresa 
Urbaser,SA, amb CIF A-79524054, per un import màxim de  1.855.599,65 euros més 185.559,96 
euros en concepte d'IVA, fent un total de 2.041.159,61 euros, si bé l'import definitiu vindrà determinat 
pels treballs efectivament realitzats, amb el límit de l'import màxim anterior,d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon....-  Autoritzar i disposar a favor d' Urbaser,SA, amb CIF  A-79524054, la quantitat de 2.014.253,4
1 euros, en concepte d'import màxim de la pròrroga de l'1 d'abril de 2015 fins al 30 de setembre de 
2015, i que aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s 'indiquen:

TercerTercerTercerTercer ....- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 283/2011 formalitzat amb data 26 
d'agost de 2011.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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Alcalde: La presentació d'aquests dos punts, que insisteixo que el debat serà conjunt, encara que la 
votació serà separada, la farà el regidor de Serveis, el senyor Juanma Segovia. Endavant, senyor 
Segovia té la paraula. 

Juanma Segovia: Gracias señor alcalde. Estoy seguro alcalde, y compañeras y compañeros 
regidores, de que me creerán si les digo que llevaba mucho tiempo con ganas de llegar a este pleno 
de hoy. Ya que como saben, han sido muchos. Demasiados los meses trabajando en este pliego de 
condiciones que hoy por fin presentamos. Como también es cierto que han sido muchas las veces que 
algunos de ustedes, miembros  de la oposición,  me han ido preguntando de cómo iban los trabajos 
para poder presentar estos pliegos. Y yo responderles con los plazos en principio preveíamos y que 
posteriormente se iban retrasando una vez y otra. Podrán imaginar y algunos de ustedes saben, que 
no ha sido una tarea fácil. Se lo confirmo, no lo ha sido. Diecisiete meses de trabajo discreto. Sí, 
diecisiete meses han pasado desde que en el mes de septiembre de 2013 que fue cuando propusimos 
desde el área que dirijo el primer pliego de condiciones técnicas, hasta ahora. En este tiempo 
obviamente, han pasado muchas cosas. La principal es que durante varios meses se han estado 
estudiando los pros y contras de las diferentes modalidades de contrato que mejor se ajustaba a 
nuestras necesidades. 

Y dicho sea de paso, también observando con mucha atención las dificultades jurídicas que sufrían no 
pocos municipios  en el momento de licitar, o ya en algunos casos en proceso de adjudicación cuando 
estaban inmersos en concursos públicos relativos a la limpieza viaria y a la recogida de residuos 
como es nuestro caso. Finalmente, y aconsejados por los servicios jurídicos, de intervención y 
secretaría de este ayuntamiento que concluyen que la mejor manera de sacar adelante este concurso, 
es cambiar la forma en la que hasta la fecha se había prestado este servicio en la ciudad desde hace 
más de 20 años. Un servicio que se ha ido prestando mediante la modalidad de un contrato de gestión 
de servicios públicos, para hacerlo como mínimo en los próximos cuatro años bajo la fórmula de un 
contrato de servicios. Un matiz no menor. ¿Qué significa y qué implica este cambio? De manera 
rápida y para que me entienda todo el mundo: Que bajo esta fórmula, como decía, cambia 
absolutamente la forma en la que hemos trabajado siempre. Que no era otra que pedir a las empresas 
licitadoras que nos presentasen la oferta de como pensaban prestarnos el servicio con el dinero que 
poníamos a su disposición. Para pasar ahora a ser nosotros (me refiero al Ayuntamiento), los que 
decimos como queremos que lleven a cabo el servicio con todo lujo de detalles. Indicando las 
frecuencias, los métodos, los efectivos, la maquinaria, etc. Y dejar únicamente a las empresas que se 
presenten, que nos digan el precio por el que nos lo harán. Y esa, es la tarea en la que nos volcamos 
desde hace diecisiete meses. Nos disponemos a realizarla con absoluta predisposición, dedicación y 
profesionalidad de nuestros servicios técnicos a realizar un trabajo que reitero, era algo nuevo para 
todos nosotros. Y que ha sido la parte esencial de todos estos meses de trabajo. Un documento que 
viene a corregir aquellas deficiencias que hemos ido detectando durante el desarrollo del pliego actual 
y que en algunos casos se vieron incrementadas cuando decidimos reducir una parte del servicio 
hace ahora exactamente cuatro años. 

Un pliego de condiciones, que creemos que recoge ampliamente las necesidades para prestar un 
mejor servicio. Que detalla claramente cuáles y como han de ser los servicios a prestar. Dónde se 
explicita temas tan diversos como aquellos lugares de mayor incidencia o los Planes Especiales de 
Limpieza o el número de contenedores y el criterio para su ubicación por poner unos ejemplos . Quiero 
intentar trasladarles con esto, que como comentamos en la comisión informativa y en lo que ustedes 
coincidieron, no es fácil redactar un pliego de condiciones como este. Y son muchos los factores a 
tener en cuenta, y confiamos en que no nos habernos dejado ninguno importante.  Entrando ya en 
materia, y si miramos únicamente las cantidades, podrán ver que se aumentan los recursos 
disponibles. Es decir, que costará más. Que saldrá más caro. Y es cierto. Pasamos de los 
aproximadamente 4.100.000 euros al año actuales, a los 4.900.000 y la respuesta es obvia. Se 
incrementan servicios y eso tiene un coste.  Pero si entramos un poco más en detalle de lo más 
destacado del nuevo concurso resaltaría lo siguiente. En lo referente al servicio de limpieza viaria: 
Con el objetivo de llegar a completar todos los recorridos de manera eficiente, se aumentan los 
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sectores de limpieza de 17 a 25. Combinando el barrido manual y con la maquinaria. Acabando así 
con algunos sectores de la ciudad que tenían servicio días alternos. En cuanto a la maquinaria, se 
pide la utilización de 3 baldeadoras adicionales y 4 barredoras. Tres de ellas de pequeño formato, 
menores de 2 metros cúbicos, y una de mayor de cinco metros cúbicos de capacidad de aspiración. 
Se aumenta, también la cobertura horaria del servicio de limpieza, con una mayor cobertura de los 
días festivos y también sobre las actuaciones en los polígonos industriales .

Se incrementa la dotación en previsión de servicios especiales para acontecimientos deportivos y 
culturales. Recuperamos la limpieza con agua. El avance más destacado del nuevo servicio que se 
propone, es que con el refuerzo del personal, las barredoras y baldeadoras se pretende cumplir las 
rutas de todos los 25 sectores de barrido manual en el tiempo programado. Incidiendo especialmente 
en la limpieza con camión cuba y baldeadores en las vías de acceso a la ciudad y en las de mayor 
incidencia de vehículos. Se incrementa también, el  número de barredoras pasando de dos a cinco. Y 
se introducen tres nuevas baldeadoras. Las nuevas barredoras son de una medida adecuada para el 
barrido mecánico de aceras de una amplitud superior a los dos metros. Y de las tres baldeadoras, dos 
de ellas estarán instaladas en los vehículos eléctricos. La restante se pide que sea de combustión. En 
lo referente al servicio de recogida de residuos, en lo que concierne a la recogida lateral de la fracción 
de rechazo, para entendernos: aquellos contenedores grises y verdes de mayor capacidad que 
tenemos en la ciudad. La principal novedad consiste en la reducción de un día de recogida, que 
pasará de los seis días de servicio actuales, a cinco días, incluidos los festivos. Así, los días de 
recogida serán lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Pero el miércoles que es el día que se elimina 
de recogida, se instaura un servicio de repaso de las tres rutas de recogida lateral. Que en una única 
jornada recogerá los contenedores que se considere necesario para evitar desbordes y garantizar que 
la reducción de un día de servicio no tenga ninguna repercusión en las y los ciudadanos . 

Por otro lado, en lo que hace referencia a los horarios de recogida, una de las dos rutas que hasta 
ahora se hacía en horario nocturno, pasará a realizarse a primera hora de la mañana. Por tanto, habrá 
una ruta nocturna y dos de diurnas. Sobre la recogida de la fracción orgánica pasará a recogerse en 
contenedores de carga lateral donde ya se hace este tipo de recogida pero de rechazo. Por lo que se 
sustituirán los actuales contenedores de orgánica por otros de mayor capacidad. Para la recogida en 
las plataformas en el entorno de la illa peatonal, se habilitarán tres puntos más de recogida. Por lo que 
se prevé dotar de tres nuevas plataformas y tres nuevas tractoras para transportarlas. Por lo que 
pasaremos de las nueve plataformas actuales a doce en servicio, y una más de reserva para cubrir 
posibles incidencias. Y un total de seis tractoras que permitirá mejorar en la efectividad en la 
prestación del servicio y afrontar con garantías cualquier eventualidad o avería. Por último, sobre la 
recogida de muebles y voluminosos, se vuelve a aumentar de nuevo la frecuencia de esta recogida 
que vuelve a pasar de 3 a 5 días a la semana. Siendo obligatorio que uno de estos días sea el sábado. 
Estos son a grandes rasgos los puntos más destacados para este nuevo contrato que planteamos. Un 
contrato con el que consideramos que debe mejorar de manera ostensible la limpieza de nuestra 
ciudad. 

Y para certificar que esto sea así, y que lo que se propone se realice, además de los mecanismos 
propios de inspección y control de la calidad del servicio, incorporamos una auditoría externa que 
contratará el ayuntamiento y que el coste de esta auditoría, de hasta 20.000 euros al año, asumirá la 
empresa adjudicataria. Pero no nos engañemos, sin la colaboración ciudadana y eso implica ser 
corresponsables del buen uso de nuestros servicios. En definitiva mejorar en civismo.  Por cierto, un 
aspecto que también recoge este pliego, en el que un porcentaje del coste de este contrato se 
destinará a financiar campañas a esta finalidad. De concienciación, sensibilización y comunicación 
directa. En concreto hasta 20.000 euros anuales que pagará la empresa adjudicataria en las mismas 
condiciones. Como decía, sin un claro un avance en esta dirección, ya podemos ir dedicando recursos 
a este servicio, que la impresión siempre será de que la ciudad no está lo suficientemente limpia. 
Porque como he dicho en alguna ocasión aquí, no es más limpio quien más limpia sino quien menos 
ensucia. Para poder llevar este contrato a cabo, como hacia referencia la señora secretaria en el 
punto número ocho, se hace imprescindible prorrogar, ya, por última vez y como máximo por un 
período de seis meses la duración del actual contrato que finaliza el próximo día  31 de marzo. Para así 
cumplir los plazos necesarios desde el inicio de la licitación hasta su adjudicación final . 

El importe total máximo para la prórroga propuesta de estos seis meses y en las mismas condiciones 
es de 2.041.159,61 euros IVA incluido. Aunque como siempre el importe definitivo vendrá determinado 
por los trabajos realizados y posteriormente certificados de acuerdo a los precios unitarios ofertados 
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por los adjudicatarios. Por tanto, con esta prórroga la finalización será el próximo día  30 de septiembre 
o hasta que el nuevo consistorio constituido después de las elecciones del 24 de mayo adjudique 
definitivamente el nuevo contrato. No quisiera acabar ya, sin agradecer a todas aquellas personas 
implicadas en el trabajo realizado para llegar hasta aquí ; a la empresa consultora AUMA por su ayuda, 
a Secretaría, a Intervención, Servicios Jurídicos, servicio de Contratación y a los grupos municipales 
por sus observaciones que nos han hecho mejorar el pliego; de hecho, hasta hoy mismo al mediodía, 
alguna puntualización más que nos ha permitido, pues eso, intentar mejorar este pliego. Y permítanme 
que lo haga  de una manera muy especial con el personal que me enorgullezco de dirigir. A todo el 
personal implicado del área de Serveis Municipals. Durante todo este tiempo he aprendido muchas 
cosas y he podido confirmar otras que ya sabía. He podido confirmar, que tengo la suerte, mejor dicho 
que tenemos la inmensa suerte de tener un equipo técnico fantástico en este ayuntamiento. Para 
ellos, permítanme, mi reconocimiento y agradecimiento infinito. Gracias  

Alcalde: Moltes gràcies, el torn d'intervencions dels diferents grups municipals . Té la paraula el senyor 
Mur per Acció Granollers, endavant..

Josep Mur: Gràcies alcalde. Bé, en tot cas, voldria afegir només unes coses i amb el regidor hem 
parlat i per tant, les vull compartir amb tothom. Aquest tipus de serveis a la ciutat, especialment el de 
la recollida d'escombraries, no tant com el de la neteja en sí, el de la recollida d'escombraries és 
d'aquell tipus de serveis que quan parlem, ja sé que és una paraula lleiga, estranya i dificultosa: 
d'Smart Citys, que definitivament vol dir de ciutats intel·ligents. Es precisament aquest tipus de 
serveis, els de la recollida d'escombraries, on d'alguna manera hi ha més aplicabilitat de tot el que és 
les Smart Citys, és a dir, hi han moltes eines per ajudar  a què  la recollida d'escombraries sigui molt 
més eficient, molt més eficaç. I , això ho vaig posar a sobre la taula, ho vam posar a sobre la taula 
amb el regidor, ja vam parlar i per tant ho vull deixar ben clar; que vam valorar la positivitat o 
negativitat d'incloure aquest element en el plec de clàusules i en aquell moment vam acordar amb el 
regidor que segurament no es podia posar com una obligatorietat que la nova empresa que accedís a 
fer aquest servei incorporés aquests elements, diguen-ne: intel·ligència en els contenidors, cosa que 
sé que és molt difícil d'entendre, però és possible. Però en tot cas, sí que li vaig demanar al regidor 
que tot i no ser una cosa condicionant, que em semblava també correcte de què no ho fos, perquè a 
llavors delimitem molt l'accés de poder fer aquest servei a moltes empreses que potser no ho poden 
oferir. Sí, que és valorés molt positivament la incorporació d'elements de tecnologia que permetin en 
definitiva fer això: més eficient la recollida d'escombraries, perquè és molt costosa fer-la i per tant, si 
sabem quan anar-la a fer i quan no cal anar-la a fer, doncs hi guanyem tots. En tot cas, el que sí que 
demanaria a l'equip de govern és que; ja sé que  serà en una fase de transició, perquè això comença 
avui i acaba a l'octubre, i per tant, aquí al mig podem haver-hi canvis en el govern de la ciutat, però en 
tot cas sí que demanaria que els actuals responsables o els qui governin en el futur. Qualsevol 
proposta en aquesta línia de millorar aquest tipus de servei, incorporant tecnologia. Sis plau, sis plau, 
sis plau... no deixem passar l'oportunitat de fer-ho, perquè millorarem segur l’eficiència d'aquest 
servei. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Mur. Senyor Casasnovas, per Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida Alternativa, endavant. Té la paraula.  

Josep Casasnovas: Gràcies alcalde. Ja fa mesos el nostre grup els dèiem que a Granollers som molts 
i diversos els serveis públics externalitats i des d'Iniciativa per Catalunya - Verds - Esquerra Unida, 
proposàvem començar a recuperar algun d'aquests serveis per dotar-los de millor qualitat, i per 
repercutir en una rebaixa en els costos que aquests serveis representen per la ciutadania de 
Granollers. creiem que és hora d'apostar i d'avançar  de manera ferma en la municipalització o 
remunicipalització dels serveis públics com un pas endavant en l'equitat i la universalitat. La gestió 
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directa de determinats serveis com el de subministrament de l'aigua i la recollida d'escombraries i 
neteja viària dota a l'Ajuntament de major control i garantia de qualitat del servei, en totes les seves 
vessants, així com un correcte manteniment i renovació de les infraestructures necessàries. Per oferir 
un servei en condicions de qualitat, durant el cicle de creixement econòmic la majoria de partits 
polítics vam predicar el dogma de la privatització dels serveis públics, com el millor sistema de gestió 
de les institucions públiques, així, durant les darreres dècades, la majoria d'ajuntaments han 
externalitats tot allò que era externalitzable. La gestió, el nostre grup, entén que la gestió interna en 
mans públiques, si és fa bé i es dedica l'atenció necessària és més barata i eficient que la concessió a 
mans privades, tal i com està passant a d'altres municipis que estan recuperant aquests serveis. Els 
dèiem que el primer servei que caldria remunicipalitzar era aquest que té marge de millora qualitativa i 
d'estalvi de costos sens empitjorar-ne les condicions. Ja els hi he comentat que hi han suficients 
experiències en el nostre entorn, que en un sistema públic de neteja és més efectiu i més econòmic 
que un de privat. Dit això, en un contracte que és el més important de la nostra ciutat amb un cost de 
més de  dinou milions d'euros en el període de vigència i que al final, sobretot en el tema de la neteja 
genera, com ha dit el regidor, tantes crítiques per part dels ciutadans, caldrà veure com afecten les 
modificacions que es realitzen. 

Estem segurs que els tècnics han fet una bona tasca i han valorat tots aquells aspectes per una 
millora de la nostra ciutat, ja sigui amb l'increment de maquinària, de distribució dels sectors, reforços, 
serveis especials, etcètera. Però caldrà esperar a  com es desenvolupa el servei i si realment 
representa una millora o serem allà mateix. de totes aquestes condicions del plec de precisions 
tècniques, si són una realitat o es queden en què segons la zona de Granollers està més o menys 
neta, si els contenidors estan en bon estat, si el seu entorn està net, si en l'època de la caiguda de les 
fulles, que ja ho sabem senyor regidor,  que han de caure, però després quan passen molts dies i dies 
sense recollir-les, això ja no és normal. Si s'acumula brossa als contenidors... el dia que ha comentat 
de que no es farà la recollida, serà una actuació ràpida, si els canvis en els horaris de les rutes no 
afectarà en el funcionament i en la mobilitat diària de la ciutat. En concret aquest dia: el dimecres, que 
ha comentat que no es faria. Si no veiem aquest dia els contenidors desbordats. Com deia, estem 
segurs que han intentat fer el millor contracte, i en les millors condicions, però l’experiència ens diu 
que cal millorar molt en la neteja de la ciutat i com he dit al principi , el nostre grup, com es va proposar 
ens hagués agradat que haguéssim treballat per  municipalitzar aquest servei . Gràcies  

ALCALDE: Moltes gràcies. Senyor Gutiérrez, pel Partit Popular té la paraula. Endavant, senyor 
Gutiérrez.

Fermín Gutiérrez: Muy brevemente. El próximo día treinta de setiembre, finaliza el contrato 
actualmente en vigor, i a partir del día uno de octubre, y durante cuarenta y ocho meses tendremos un 
nuevo contrato por un importe de casi veinte millones de euros, incluido IVA; Con la posibilidad de una 
prorroga de veinticuatro meses más. Yo, como el señor Juanma ya ha hecho una exposición amplia 
del mencionado contrato, no me repetiré, o sea, que nos damos por enterados. Solamente decir que 
durante los diversos contactos con el señor Juanma, siempre nos ha dicho que este acuerdo seria 
difícil y así nos lo ha ido diciendo en cada uno de los contactos, al ser un acuerdo muy diferente a los 
que se venían firmando hasta ahora. Pues por primera vez ha sido el Ayuntamiento quien ha puesto 
las condiciones de limpieza de nuestra ciudad. Debido a su complejidad, pedimos al equipo de 
gobierno que vele por el estricto cumplimiento en todo lo pactado, a nuestro entender es un 
presupuesto elevado, pues son casi cinco millones de euros anuales y nos queda la duda de si podría 
haber sido más económico o con la inclusión de mejores y más prestaciones. Por todo ello, el Partido 
Popular se abstendrá. Gracias.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per Convergència i Unió la senyora Pons té la paraula, endavant.
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Mariona Pons: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. En primer lloc, des del nostre grup 
municipal volem agrair l'esforç perquè aquest plec de clàusules administratives, que és un dels 
contractes    més important  d’aquest Ajuntament, tant a nivell del servei que presta com a nivell de 
pressupost que s'hi destina, contingui pràcticament i a la seva globalitat criteris objectius 
d'adjudicació.
No sé si recordaran però fa quatre anys, al gener de 2011, des del nostre grup municipal els 
recriminàvem, en aquest mateix context que ara ens trobem, que el plec d’aleshores contenia massa 
criteris subjectius d’adjudicació, fins un quaranta per cent, i que això d'alguna manera contravenia la 
Llei de Contractes de l'Estat. Veig que aquest cop, ens han fet cas i com diem quasi tot, quasi tot, són 
criteris objectius, però no tots.

I concretaré, el plec permet una baixa del preu de licitació de fins un deu per cent, per sobre d’aquest 
deu per cent es considerarà que és una baixa temerària o desproporcionada, però això no fa que 
quedi automàticament fora de la licitació, en qualsevol cas, amb un mecanisme establert en el plec, es 
preveu que l'òrgan de contractació ho valori en cada cas. I aquí, entenem és on entra amb la 
subjectivitat.
Des del nostre grup entenem que podem acceptar que pugui haver una baixa de fins un deu per cent, 
suposem que el servei tècnic ha valorat que això no anirà en detriment del servei, però per evitar 
qualsevol subjectivitat creiem que el plec hauria d’incloure que per sobre d’aquesta baixa no 
s’acceptés l’oferta, que quedés fora.

També vull aprofitar per queixar-me en la forma que avui se’ns ha informat d’aquest tema, fins aquest 
matí, el plec establia una baixa d’un cinc per cent i no ha estat fins a la informativa de Territori i Ciutat 
que hem conegut que s’ha passat sorpressivament d’un cinc a un deu per cent, qüestió gens val a dir, 
doncs estem parlant d’un milió de diferència entre una i altra baixa. I això sense més explicacions, 
només que, s'ho havien pensat millor i sense establir -nos uns criteris tècnics, uns arguments tècnics.  
És per aquest motiu, pel que el nostre grup votarà un vot d’abstenció.  

ALCALDE: Moltes gràcies. Pel grup socialista, el senyor Terrades, té la paraula, endavant...  

Jordi Terrades: Sí, justament aquest és..., ho indicava la portaveu del grup de Convergència... 
(intervenció de l'alcalde:  El senyor Terrades, darrerament sembla que parla més del compte, 
endavant...o no... endavant ...) és, segurament el contracte de serveis en contingut econòmic més 
important de l’Ajuntament de Granollers. Ho deia el regidor, feia quatre anys que és quan s'inicia la... 
té un impacte brutal sobre les finances locals i sobre les butxaques dels ciutadans, la crisi 
econòmica... és decideix mantenir la pressió... no augmentar la pressió fiscal, contenir també els 
recursos que es destinaven a la prestació de serveis i un d'ells va ser el de la recollida d'escombraries 
i de neteja viària. Entenem que cal recuperar per millorar el servei, part dels recursos que es destinen 
en aquest servei, tal i com ha indicat el regidor. Per fer què? Doncs, fer més serveis, per oferir més 
serveis, perquè tots els recorreguts de neteja es puguin fer en el que és la ciutat residencial 
diàriament, perquè hi hagi més cobertura de serveis, perquè hi hagi més maquinària, perquè es 
mantinguin les plantilles que en aquests moments estan treballant a la nostra ciutat. Per millorar 
també la recollida de mobles i voluminosos que ha vegades són els que acaben embrutant els entorns 
dels contenidors de la nostra ciutat, de tres a cinc dies, tal i com s'ha dit, un d'ells el dissabte que és el  
dia que s'aprofita per fer..., per endreçar la casa, per fer neteja, per fer dissabte... ja ho diu la mateixa 
expressió. Volem augmentar la qualitat, la qualitat més enllà dels controls que es puguin fer des dels 
serveis municipals, o des de la pròpia empresa concessionària, creiem que també és bo que una 
mirada externa anualment pugui fer una auditoria per tal de vetllar per la qualitat. S'aposta per les 
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campanyes cíviques, i això no és val a dir, no és només que vulguem tenir la ciutat més endreçada, 
sinó que la Unió Europea també ha fixat o fixarà en el transcurs d'aquest any, nous objectius de 
recollida... percentatges de la recollides selectives, i si no és així els canons per aquelles citats, per 
tant ens implica a tots, que no ho facin bé augmentaren... de fet la llei d'acompanyament del 
pressupost de la Generalitat que s'aprovarà en el Parlament d'aquí a uns dies, ja hi ha una proposta i 
un creixement d'aquest augment dels canons que ha proposat el Govern de la Generalitat, i que això 
no ho critico perquè també hi estem... també hi estem d'acord, amb aquesta voluntat de què el residu, 
no és només un residu, sinó que pot ser un producte per la indústria també del nostre país, o d'una 
part de la indústria del nostre país. Contestant alguns dels temes que s'han comentat... home!, jo crec 
que el que hem d'aprimar és l'eficiència del servei. Tinc les meves dubtes de què la formula que 
planteja el regidor d'Iniciativa per Catalunya, doncs concretament aquest servei  sigui més econòmic. 
Segurament, l'Ajuntament del Prat, o l'Ajuntament de Montornès del Vallès, o l'Ajuntament de La 
Llagosta deuen pensar el mateix que creu aquest govern, quan en el moment que han tingut 
l'oportunitat, en aquesta legislatura de fer el que vostè proposa no ho han fet, eh! i han tret a concessió 
aquest servei, no per un ni per dos anys, si no per vuit. Nosaltres ho farem per sis. Bé, en tots cas, jo 
crec que el que s'ha de primar l'eficiència del servei. Ens podem esplaiar si cal en aquest tema en el 
segon torn. I respecte al que ens comentava la regidora de Convergència i Unió, el que diu la Llei de 
Contractes del Sector Públic, vostè ho sap perfectament, és que  aquelles baixes que es considerem 
temeràries i que... s'ha previst que baixin més del deu per cent, es considerin temeràries no es podem 
excloure automàticament sinó en tot cas, hi té que haver-hi l'oportunitat  d'aquells ofertants, justifiqui el 
perquè han fet aquesta baixa i per tant valorar-ho tècnica i jurídicament, per tant, com nosaltres volem 
ser garantistes, no hi haurà una exclusió automàtica si és que algú ofereix una baixa superior a aquest 
deu per cent, jo crec que s'ha de ser objectiu i garantista al mateix temps. I els criteris, perquè hi ha 
hagut aquesta modificació del plec de clàusules administratives, s'ha explicat  a abastament aquest 
mati a la Comissió de l'Àrea Territorial de l’Ajuntament, no és que s'hagi dit que s'ha passat del cinc al 
deu i aquí s'hagi acabat, si no que hi ha hagut un debat i s'ha explicat les raons, justament a petició 
seva de perquè s'ha produït aquesta  modificació en el plec de clàusules administratives .
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per fer la rèplica d'aquest torn dels portaveus dels grups municipals. Té al 
paraula el senyor Segovia, endavant...  

Juanma Segovia: Si, gracias alcalde. Brevemente, porque como decía los compañeros de los grupos 
de la oposición, de manera más formal o informal hemos ido hablando de diferentes temas que nos 
iba preocupando. Pero si que, puntualizando al señor Mur cuando hablaba de Smart City, que 
coincidimos en algunos puntos, pero también con cierto cuidado. Porque bajo el paraguas de Smart 
City, también se comenten algunas barbaridades que tampoco... quizás, sea tan aventurado en verlo. 
En concreto cuando él hablaba de la inteligencia de los contenedores, habíamos comentado... existe, 
para explicarlo, existe alguna metodología de contenedores que ponen sensores que te indican 
cuando están llenos, o están desbordados. Por lo tanto era una de las opciones que habíamos 
contemplado y a más el coste no es muy grande. Estamos hablando de ochenta céntimos, un euro el 
sensor que puede... pero lo que pasa que no está dando resultado, por lo que nos cuentan las 
empresas, las empresas o algunas determinadas empresas a la hora del funcionamiento de ese tipo 
de contenedores. Pero, si que, cuando íbamos hablando de la sensibilidad de incorporar en este 
pliego de condiciones, dirigirlo hacia también incorporar el tema las nuevas tecnologías, si que 
incorporamos y es obligatorio, para la empresa que resulte ganadora, que tendrá que incorporar en 
sus contenedores, tanto los de rebuig como los de orgánica; un sistema de identificación adaptado a 
las nuevas tecnologías, constan en las paginas diecinueve y veinticinco del pliego técnico, que ya sea  
a través del código QR o etiquetas RCIT,  que nos permitan tener la cartografía, su ubicación, y las 
características funcionales, y que por ejemplo hoy presentábamos la nueva aplicación móvil en la que 
los ciudadanos, ahora podrán tener acceso y hacer, comunicándonoslo aquellas incidencias con un 
futuro...escaneando este código QR, o aquella etiqueta de identificación, nos pueda aparecer a través 
de los servicios técnicos, aquel contenedor que está en mal estado, o que esta deteriorado o que esta 
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incluso desbordado, no? Señor Casasnovas hablaba de la municipalización, de la gestión directa, yo 
le comentaba alguno de los temas... y yo me había apuntado (sin ser adivino... porque no es cuestión 
de adivinar nada, lo ha explicitado usted en alguna que otra ocasión)... en algunos servicios, quizás 
incluso podemos coincidir, pero, usted lo hace bajo una óptica, yo intentaré darle otra óptica y darle 
otros argumentos del por qué no, no hemos entrado en el tema de la municipalización, más allá de 
que algunos ayuntamientos, ayuntamientos independientemente del color político que sean 
gobernados, cuando tu entras en internet… ves y coges lo que te interesa, no? tengo ejemplos de 
diferentes opciones; por ejemplo, Orihuela municipalizo su servicio y le ha costado once millones de 
euros más de lo que ya tenían presupuestado, una ciudad de noventa mil habitantes. Pero de aquellos 
detalles que nos hacen dudar en el tema de la municipalización, referente a los recursos humanos, 
creemos que se produciría la integración de la plantilla subrogable dentro de la propia del 
Ayuntamiento y como sabe los aumentos de la plantilla ahora mismo no están permitidos . Existiría una 
disparidad de convenios laborales, como posibles agravios comparativos y la consecuente 
complicación de la negociación colectiva, ya por si difícil. La estructura del Ayuntamiento se vería 
sobrecargada para la gestión de un nuevo colectivo, de cerca de sesenta personas (bajas, 
absentismo, modificación de plantilla, la formación, etcétera...) eso en lo personal, sin... hay algún 
argumento más, eh! pero sobre la maquinaria, por ejemplo, cuando se decidan adquirir los medios 
necesarios para la prestar el servicio, la tramitación del sector público es bastante más larga que los 
plazos de la privada y más complicado. Por parte del Ayuntamiento no se puede conseguir el mismo 
nivel de rebaja en las ofertas de adquisición de los equipos, como lo pueden hacer las empresas del 
sector, evidentemente debido al elevado volumen de compras que realizan. Algún comentario que 
alguna vez hizo usted de que si municipalizáramos el servicio nos ahorraríamos lo que pagamos a la 
empresa del beneficio industrial y gastos generales, para el contrato que proponemos, como sabe es 
el 0,8 por ciento; seria cierto, eso nos lo ahorraríamos, pero tendríamos que pagar el 21% de IVA 
adicional, cosa que no ocurre si la empresa de servicios, porque ya se lo desgrava. Y finalmente, si 
hiciéramos eso también el Ayuntamiento hipoteca una parte importante de los recursos que nos harían 
falta para dedicar a inversiones. Señor Fermín Gutiérrez, hablaba de que... que pide al Ayuntamiento 
que vele por el cumplimiento de los contratos, no nos lo tiene que pedir es nuestra obligación señor 
Gutiérrez; es que ya lo hacemos, que queremos hacerlo mejor aún? sí! por eso proponemos también, 
a nivel interno, de organización interna de que podamos dotarnos de algún personal que refuerce el 
control de las gestiones de los consumos, como ya hemos hecho durante esta legislatura, y 
concretamente en servicios tan importantes como es el tema  de la limpieza. La observación de la 
señora Mariona Pons de Convergencia, yo le hubiera comentado la respuesta esta mañana... si que 
hemos explicado el porqué del aumento del cinco al diez por ciento, y evidentemente no es un tema 
de: pues mira, nos hemos despertado y hoy nos parece mejor un diez por ciento que un cinco, sino 
también y a banda de los argumentos legales, no estamos hablando de qué aceptaremos cualquier 
baja, se ha de motivar y la mesa de contratación evidentemente, ha de valorarlo y de aceptarlo.   

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

Josep Casasnovas: En referència al comentari que ha fet el senyor Terrades sobre altres municipis, 
com ho gestionen i que han decidit fer. Doncs em sembla molt bé, són lliures de triar l'opció que 
creguin aquests municipis, perquè jo no els represento. Jo represento a la ciutat de Granollers, com a 
portaveu del nostre grup: d’Iniciativa per Catalunya - Verd - esquerra Unida, i el que fem són propostes 
per la nostra ciutat, per Granollers. Senyor Juanma Segovia, deia... em sembla que ha dit Orihuela... 
una pèrdua d'onze milions, s'hauria de veure com ho ha gestionat, però  la veritat és que hi ha molts 
municipis arreu de l'Estat Espanyol que estan tornant a municipalitzar els serveis, i també el de la 
neteja. I els hi està donant resultat, tant econòmic com de millora del servei. Ja sabem que és un 
procés que no és fàcil, per tot el que ha comentat del tema de la plantilla; però és un tema que en 
aquests disset, divuit mesos que ha comentat, es podia haver anat treballant. Tenim quatre anys per 
endavant per treballar el tema. Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Gutiérrez? no? Senyora Pons? Senyor Terrades, vol fer alguna 
observació? breument.... endavant!  

Jordi Terrades: Molt breu, eh! si cada Ajuntament, en funció de la seva autonomia és lliure de fer el 
que cregui convenient, per això nosaltres avui proposem adoptar aquesta decisió, i recordar-li... em 
sembla molt bé que pensi només en Granollers... Recordar-li que pensant, pensant en Granollers, 
alguns d'aquests serveis de neteja i recollida, sobretot les selectives, ja es presten des d'una empresa 
pública: el Consorci de Residus del Vallès Oriental, que fins ara era un organisme que estava format 
pel conjunt d'ajuntaments, i que ara vostès que pensen molt en Granollers, li recordo: la última 
intervenció que va fer en aquest Ple, diguem que explicava, i posava al damunt de la taula uns altres 
criteris. Només recordar-li per fer-li memòria. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el senyor Segovia vol dir alguna questió o considera el debat ja 
conclòs?

Juanma Segovia: Agradecer, agradecer de nuevo el trabajo de todas las personas, de todos los 
grupos del consistorio que nos han hecho llegar algunas de las aportaciones para hacer el tono del 
debate, y sobre todo, pues como decía el señor Casasnovas: tenemos cuatro años. Evidentemente, 
esos diecisiete meses, si he sacado unas conclusiones del porque no... de la municipalización del 
servicio no ha sido porque... hemos ido buscando información. Lo hemos estado trabajando, y lo 
hemos estado valorando, pero las conclusiones son las que son! y como decía es un contrato a cuatro 
años, que podemos ir mirándolo y siguiéndolo. No podemos: debemos, ir siguiéndolo año a año, 
viendo que funciona, mejor de lo que está el actual. Y que les emplazo, a eso: a ayudarnos a seguirlo 
para mejor servicio que podamos ofrecer a los ciudadanos que es a los que nos debemos. 

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

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA, amb 13 vots favorables del Grup Municipal del PSC (13),  12 
abstencions dels Grups Municipals de CIU (6), PP (4),   ICV-EUiA-E (1)  i d'AG (1)

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL    
CONSORCI TELEDIGITAL DE GRANOLLERSCONSORCI TELEDIGITAL DE GRANOLLERSCONSORCI TELEDIGITAL DE GRANOLLERSCONSORCI TELEDIGITAL DE GRANOLLERS

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:
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El Ple de l'Ajuntament de Granollers, de 25 d'abril de 2006, va aprovar la constitució del Consorci per 
a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital 
Granollers) i l'aprovació dels seus Estatuts.

El dia 31 de desembre de 2014, el consorci Teledigital Granollers  (TDT) ha presentat la instància núm. 
de registre  d'entrada 2014025255, en què comunica a l'Ajuntament de Granollers que en sessió 
plenària del dia 4 de desembre de 2014, ha aprovat inicialment l'acord d'adaptació dels seus estatuts 
per donar compliment al contingut de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat 
de l'administració Local, així com les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, tot modificant els articles 
1,5,21,22, i 23 dels Estatuts.

Per a la modificació dels estatuts cal l'acord de cadascun dels ens consorciats i per la qual cosa cal 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública i l’aprovació definitiva, tal com disposa l’article 
313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de 
juny.

L’adopció dels acords esmentats és competència del Ple del Consorci, i es requereix el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb el que disposa 
l’article 114.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

La responsable del servei de Cultura ha emès un informe favorable per a modificació dels estatuts per 
adaptar-los a la nova llei.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals , aprovat per decret 179/1995, �

de 13 de juny, sobre el procediment de tramitació per la modificació dels estatuts . 

Article 114.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei �

municipal i de règim local de Catalunya, en quan a l'adopció de l'acord de modificació dels 
estatuts del Consorci.

    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 dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la televisió 
digital local pública de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers), tot modificant el 
següent articulat dels Estatuts :

"Article 1:
Els ajuntaments d’Aiguafreda,  Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Granollers, la 
Garriga, la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès constitueixen el Consorci, de caràcter local, per a la 
Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) a 
l'empara del que es preveu l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
els articles 191, 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya , els art. 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament 
d'Obres, activitats  i Serveis dels ens locals i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual 
de Catalunya.

El Consorci, per a la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers (Consorci 
Teledigital Granollers) queda adscrit a l'Ajuntament de Granollers en virtut de la Disposició Final segona de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l'Administració Local, atenent al criteri de 
prioritat recollit en l'apartat 2 lletra h) de la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre 
de Règim de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.

Article 5:
El domicili del Consorci és  Centre Audiovisual – 2 planta- Edifici Roca Umbert – Fàbrica de les Arts de l’avinguda 
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Prat de la Riba, 77 de Granollers -08401-.  Per acord del Ple Consorci podrà ser modificat el domicili .

Article 21:
2. El Consorci estarà subjecte al control pressupostari i comptable del Municipi al qual estigui adherit, formant 
part del seu pressupost i incloent-ne en el seu compte general d'acord  a les disposicions vigents sobre règim 
local.

4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat pública i s'adaptarà a les 
disposicions vigents sobre règim local , i en tot cas estarà subjecte al del Municipi al qual estigui adherit .

Article 22:
5.  En tot cas, les entitats consorciades exercitaran el dret de separació del Consorci, d'acord amb el 
procediment i efectes regulats als art. 12 i 13 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administratives.

Article 23:
2. La dissolució del Consorci produirà la liquidació i extinció del mateix. L'acord de dissolució determinarà el 
liquidador i  com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i en el seu cas, a la reversió de les 
obres o de les instal·lacions existents, d'acord amb el règim aplicable a la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administratives .

Per a la modificació d'aquests Estatuts es tindrà en compte l'article 14 .6 dels  Estatuts del Consorci, en el que 
estableix que caldrà el quòrum de la majoria absoluta de vots , d'acord amb el sistema de ponderació establert en 
el present article i tenint en compte els membres presents a la sessió i els vots delegats ."

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre l'acord primer al tràmit d'informació pública mitjançant la publicació en el taulell 
d'edictes i en el BOPB i DOGC, pel termini de 30 dies establerts en l'art. 160.1 en relació a l'art. 313.3 
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres , activitats i Serveis dels 
ens locals, per tal que qualsevol interessat pugui formular, al·legacions, suggeriments, esmenes que 
es creguin convenients.

Transcorregut aquest termini sense haver-se produït cap reclamació, ni al·legació a aquest acord, 
s'entendrà que el text modificat dels Estatuts del Consorci s 'entendrà aprovat definitivament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Notificar el present acord de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la 
televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers, juntament amb el certificat d'haver-ho 
exposat al públic , al Consorci Teledigital Granollers .

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

Alcalde: Moltes gràcies. Aquest és un punt conegut i tractat, i aprovat per unanimitat en el consorci de 
Residus, i també en la comissió informativa, per tant quedaria... perdoneu: Consorci Teledigital. Tant 
consorcis acabem... Consorci Teledigital, perdoneu! el Consorci de Residus té una altra dinàmica, 
com també és conegut i va ser debatut en el darrer Ple. Per tant quedaria aprovat per unanimitat.   

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS
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Alcalde: Passem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions. Senyor Casasnovas? senyor Mur? 
.... avui estic despistat... sí! és que en el meu ordre del dia, no hi és, senyora secretaria. El meu ordre 
del dia no té el punt número deu. És que no hi és! Bé, en tot cas, per tant aquí el despistat és qui ha fet 
l'ordre del dia. El punt número deu, efectivament, és el de mocions. hi han tres mocions presentades. 
Endavant...  

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ ICVMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ ICVMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ ICVMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PER A LA IDENTIFICACIÓE PER A LA IDENTIFICACIÓE PER A LA IDENTIFICACIÓE PER A LA IDENTIFICACIÓ    
I BONIFICACIÓ PARADISTES DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS KMI BONIFICACIÓ PARADISTES DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS KMI BONIFICACIÓ PARADISTES DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS KMI BONIFICACIÓ PARADISTES DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS KM    0000    I ECOLÒGICS ENI ECOLÒGICS ENI ECOLÒGICS ENI ECOLÒGICS EN    
ELS MERCATS I MERCADALS MUNICIPALSELS MERCATS I MERCADALS MUNICIPALSELS MERCATS I MERCADALS MUNICIPALSELS MERCATS I MERCADALS MUNICIPALS ....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat REBUTJADA per majoria absoluta, amb el vot en 
contra  del Grup Municipal del PSC, l'abstenció dels Grups Municipals de CIU, PP  i AG, i el vot a favor 
del Grup Municipal d' ICV-EUiA-E.

10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ PRESENTADA PER D’ICVMOCIÓ PRESENTADA PER D’ICVMOCIÓ PRESENTADA PER D’ICVMOCIÓ PRESENTADA PER D’ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PER A DONAR SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓE PER A DONAR SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓE PER A DONAR SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓE PER A DONAR SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓ    
DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCREDE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCREDE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCREDE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

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

La nova Llei de l’Impost sobre Societats aprovada a finals de novembre (Llei 27/2014, de 27 de 
novembre de l’Impost de Societats) ha introduït canvis substancials respecte la llei anterior, aplicables 
des de l’1 de gener de 2015, entre les quals hi ha l’obligatorietat de presentar declaració per part de 
totes les entitats sense ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i 
pares, de veïns, etc.

A partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del 
seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost de Societats.

L’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats per 
les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits : 
a) que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals.
b) que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 2.000 
euros anuals.
c) que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a presentar la declaració 
per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, i sigui quin sigui el volum d’ingressos 
de l’entitat. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran 
de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els 
ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes. 

L’eliminació d'aquests supòsits d'exempció, no contribueix a la millora de la gestió, més aviat al 
contrari, fa cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil l'activitat de les 
associacions i suposarà que moltes entitats hauran d’assumir càrregues administratives molt 
superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la seva mida ni 
activitat i faran cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil la supervivència 
de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé comú de la nostra societat . 

Tots els països i Catalunya d’una manera molt especial, té un ampli teixit associatiu que desenvolupa 
una gran funció social i cívica i la majoria d’aquestes entitats tenen una implantació local, amb una 
mínima infraestructura tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es corresponen a les 
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quotes dels associats, petits donatius, si és el cas, i puntuals subvencions públiques. 

Són entitats imprescindibles en la construcció de comunitat , de poble o de ciutat, i esdevenen un nivell 
insubstituïble en la dinamització de la societat civil , l’articulació d’estructures al servei de la comunitat i 
primer nivell de participació activa de la ciutadania en els quefers de la ciutat o del poble .

En moltes ocasions, algunes d’elles, han estat referents en els dispositius de lluita contra la 
precarietat, l’atur o la pèrdua de drets bàsics (roba, aliments, energies, habitatge...)

Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes entitats petites i amb pocs 
recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament per exercir un major control 
sobre elles.

La nova llei impulsada pel govern de l’Estat espanyol suposa un atac al món associatiu que realitza 
una gran tasca social, cultural, cívica, etc. imposant noves obligacions i càrregues burocràtiques que 
dificulten la gestió del dia a dia, dificultant una vegada més la tasca del món associatiu i del tercer 
sector, que en el cas de Catalunya ha estat clau en la història del seu progrés.

En aquest sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, representatives de diferents àmbits 
i que aglutinen la major part de l'associacionisme de Catalunya, han elaborat un posicionament 
conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei 27/2014 que tracta les associacions de forma 
anàloga amb una societat mercantil. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple l’adopció dels següents 

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

Primer.-  Instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per tal de simplificar 
les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar el supòsit de 
no obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats .

Segon.- Instem a les administracions públiques a desenvolupar un nou marc fiscal per a les 
associacions que reconegui el valor de la forma jurídica d 'associació com eina de cohesió resilient i de 
saludable autoorganització de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.

Tercer.-  Posar a disposició de les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi, un servei 
d’assessorament per a la presentació de les declaracions tributàries, mentre no es modifiqui la Llei de 
l’Impost sobre Societats.

Quart.- Notificar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, ACM i FEMP) i a les associacions i 
entitats sense ànim de lucre del municipi . 

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

10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ PRESENTADA PER GMS PER DONAR SUPORT A LA DEFENSA DE LESMOCIÓ PRESENTADA PER GMS PER DONAR SUPORT A LA DEFENSA DE LESMOCIÓ PRESENTADA PER GMS PER DONAR SUPORT A LA DEFENSA DE LESMOCIÓ PRESENTADA PER GMS PER DONAR SUPORT A LA DEFENSA DE LES    
LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGALLIBERTATS I DEL DRET DE VAGALLIBERTATS I DEL DRET DE VAGALLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA

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

El Govern d’Espanya ha aprovat un projecte de Llei de Seguretat Ciutadana, el planejament del qual i 
el seu desenvolupament ha posat d’acord a partits d’oposició de diferent perfil ideològic, 
organitzacions sindicals, associacions de l’àmbit de la justícia, a més de col.lectius socials i 
plataformes de tot tipus. Aquesta Llei contravé les recomanacions de l’ONU.
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L’ONU defensa que “els organitzadors de protestes no han d’enfrontar-se a multes o penes de presó 
per no notificar-les a les autoritats”. Així mateix, “el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) també 
ha declarat que “la llibertat de participar en una reunió pacífica és de tal importància que una persona 
no pot ser objecte d’una sanció, fins i tot a l’extrem inferior de l’escala de sancions disciplinàries per 
participació en una manifestació que no ha estat prohibida, sempre que aquesta persona no hagi 
comès cap acte reprovable en tal ocasió”. 
Els funcionaris de la OSCE (L’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa)  han elaborat 
una informe i consideren que la normativa incompleix els estàndards internacionals. Afirmen que és 
“especialment preocupant que els organitzadors de reunions no anunciades puguin ser castigats amb 
sancions especialment dures independentment de la tranquil.litat de les protestes o la falta de 
pertorbació de l’ordre públic”. En la seva opinió, aquesta pràctica”es pot utilitzar per a limitar 
indegudament l’exercici del dret a la llibertat de reunió pacífica”. “En aquest context”, prossegueixen, 
“l’àmplia discrecional  amb la qual les persones poden ser identificades com organitzadors de les 
protestes a Espanya és especialment problemàtica”.
Al projecte s’inclouen diferents infraccions amb moltes des de 100 € a 600.000 € orientades a castigar 
i reprimir les noves formes de mobilització i de protesta ciutadana. Sotmetre als organitzadors i 
participants en manifestacions a aquestes sancions pot tenir un important efecte dissuasori per a les 
persones que desitgin exercir les seves llibertats fonamentals .
Si el projecte de Llei acaba per aprovar-se, s’aplicaran sancions per assistir a reunions o 
manifestacions no comunicades o prohibides en llocs que tinguin la consideració d’infraestructures 
“crítiques”, les concentracions no comunicades davant institucions de l’Estat, l’obstrucció a l’autoritat 
en l’execució de les seves decisions administratives o judicials, escalar edificis públics o històrics, 
difondre qualsevol mitjà les concentracions o manifestacions no autoritzades, pertorbar l’ordre en 
campanya electoral o la negativa a identificar-se davant agents de l’autoritat. 

D’altra banda, el projecte introdueix modificacions legals que afavoreixen la privatització de la 
seguretat, qüestió que comporta la reducció del sector públic i la desprotecció del poble, que 
d’aquesta forma queda més subjecte a agents sense qualificació suficient i subjectes a lla defensa 
d’interessos privats. 

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

Primer.- El Ple Municipal de Granollers, manifesta el seu rebuig al projecte de “Llei de Protecció de la 
Seguretat Ciutadana” aprovat pel govern i per ple del Congrés. 

Segon.- Exigir al Govern la retirada del projecte de Llei . 

Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord al : Sr. President del Govern d’Espanya, al Sr. Ministre de 
l’Interior i a la Sra. Delegada del Govern a Catalunya.  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per MAJORIA ABSOLUTA per la Junta de 
Portaveus, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA 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. No hi ha cap més moció, eh! Per tant, ara sí! Passem al torn de precs, 
preguntes i interpel·lacions. Senyor Mur? no? Senyor Casasnovas, té la paraula.

Senyor Casanovas: Sí, li volia fer una pregunta a la regidora Alba Barnusell. En les últimes setmanes 
hem vist com l'equip de govern ens presentava l'Open Data, avui justament l'APP, que dóna facilitat 
als ciutadans per accedir a la informació, opinar... I com sap la regidora des de fa molt temps, 
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nosaltres també volem opinar i reclamem un  espai a la pàgina web, eh! Com sap, l'enquesta de 
qualitat de transparència hi havien alguns punts que sortien com a negatius, i un d'ells era el que no 
recollia en els mitjans de comunicació de l 'Ajuntament de Granollers l'opinió dels grups municipals. Ho 
hem reclamat durant molt temps, en diverses vegades, veiem que es van fent altres coses i ens 
n’alegrem de què es facin, però tornem a reclamar i li preguntem si tenen previst fer-ho, perquè ja fa 
molts mesos que ho reclamem.  

Alcalde: Moltes gràcies. Senyora Barnusell, té la paraula.  

Alba Barnusell:  Sí, i com què ha fet referència en els mitjans de comunicació, després em refereixo a 
la web, que és, entenc la primera pregunta. Però en els diversos mitjans de comunicació ja hi han els 
espais de participació dels grups municipals que també estableixen les lleis i la normativa, i  a més a 
més, d'una manera pactada, i a més a més, més del pot establir estrictament la tertúlia política o els 
articles en el butlletí. De l'apartat del web sempre hem parlat, hi ha un apartat on els grups tenen la 
seva informació, s'ha ampliat amb l'article d'opinió del butlletí i tenim pendent la renovació del web que 
permeti actualitzar-la, que els grups puguin actualitzar com cada servei de l'Ajuntament pugui 
actualitzar el tema de la web. La web és molt més costosa que una App, i encara queda pendent 
aquesta part. Però, sí que tota la resta estem treballant, i els diferents partits polítics tenen veu en els 
diferents espais.   

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? no? pel Partit Popular? Convergència i Unió? No? En 
tot cas, abans de passar a la veu les persones que ens acompanyen. Aquesta com és tradicional, en 
l'apartat d’intervencions dels ciutadans i ciutadanes, la secretària i l'interventor no hi són presents. 
Simplement, agrair a l'Aurora Corral la seva feina, han estat divuit mesos secretària d'aquesta 
corporació, hem aprés molt! Ens ha fet pensar molt, i ens ha obert camins que òbviament explorarem. 
Ella, acaba el seu període com a Comissió de Serveis, torna al seu Ajuntament d’origen, i en tot cas, 
volia només fer constar en acta, doncs el nostre agraïment a les seves aportacions. Moltes gràcies. i 
ara sí, quedem a disposició de les persones que ens acompanyen.

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