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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     12121212    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        20202020    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2016201620162016
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

Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Mireia López i Ontiveros

Regidors i regidores

Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakir El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla

Secretària general

Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde: Bona tarda a tothom, donem inici al Ple ordinari del mes de desembre. El primer punt és 
l'aprovació de l'acta de la sessió del 29 de novembre. Alguna observació?



666

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DE DIAACTA DE LA SESSIÓ DE DIAACTA DE LA SESSIÓ DE DIAACTA DE LA SESSIÓ DE DIA     29292929    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 29 de novembre de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents. 

Alcalde: Senyora Secretària els punts 2 i 3,

 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERNCONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERNCONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERNCONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN    
LOCAL EN LES SESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIESLOCAL EN LES SESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIESLOCAL EN LES SESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIESLOCAL EN LES SESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,    8888,,,,    15151515,,,,    22222222    IIII    29292929    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE    
2016201620162016    ,,,,
 
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 ,,,,    

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació, el punt 
número 4, senyora Secretària, és el que fa referència a aprovar un document que té com a nom Guia 
per la contractació pública responsable de l'ajuntament de Granollers, endavant senyora Secretària

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS IÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I     
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL DOCUMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL DOCUMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL DOCUMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL DOCUMENT    """"GUIA PER LA CONTRACTACIÓ PÚBLICAGUIA PER LA CONTRACTACIÓ PÚBLICAGUIA PER LA CONTRACTACIÓ PÚBLICAGUIA PER LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA    
RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE """"    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L'Ajuntament de Granollers, com altres administracions públiques té molta incidència en el mercat i el 
seu entorn a través del seu paper com a consumidor de béns i serveis, per això mitjançat la seva 
activitat, com a servei públic, ha de vetllar per l’interès general.

La contractació pública és una eina que l’Ajuntament de Granollers pot utilitzar com a estratègia per 
atendre aquelles situacions que es produeixen en el seu territori o amb caràcter general amb la 
finalitat de crear un entorn més sostenible, cohesionat i compromès. En aquest sentit la seva 
importància econòmica i social aconsella reforçar una visió amplia de la compra pública i la 
contractació en general des d’un principi d’integritat, de bona governança, d’eficàcia i d’innovació.

Dit això, amb la voluntat d'establir una contractació pública responsable s’ha elaborat un document de 
guia que ha de servir per a totes les actuacions de contractació de l'Ajuntament així com de la resta 
dels poders adjudicadors dependents del mateix o amb participació majoritària d 'aquest.

El document de guia ha estat elaborat amb coordinació entre el servei de contractació i la resta de 
serveis que treballen pels diferents col·lectius, en concret el servei de Medi ambient, la Unitat d’Obres 
i Serveis, el servei que treballa per la igualtat entre homes i dones, el servei de Promoció econòmica, i 
el servei d’atenció a la persona amb discapacitat.

Les matèries que han estat considerades i recollides en la guia són de naturalesa: social i/o laboral, 
ètica i ambiental.

Les fases contractuals en les que s'incorporen les clàusules són totes les del procediment de 
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contractació: fase de preparació del contracte amb l'elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i 
administratives; fase de selecció del contractista mitjançant la determinació de criteris de solvència; 
fase d'adjudicació a l'hora de valorar les diferents ofertes; i finalment en la fase d'execució del 
contracte.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de la "guia per la contractació pública responsable", de Assessor 
jurídic municipal del Servei de Contractació , de data 7 de desembre de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Les clàusules que incorpora la guia, a més de respondre a principis establerts en la Constitució 
Espanyola, en el Tractat de la Unió Europea i en consolidada jurisprudència, es troben emparades per 
la legislació nacional i comunitària de contractació pública, conformant d’aquesta manera un marc 
suficient per la seva aplicació.

En aquest sentit, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 
2014, estableix en el seu considerant segon la necessitat de revisar i modernitzar les normes vigents 
en contractació pública a fi d’incrementar l’eficiència en la despesa i permetre, entre altres objectius, 
que els contractants utilitzin millor la contractació pública aconseguint un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador, tot això en suport dels objectius socials comuns. 

En el nostre ordenament, els criteris socials, ètics i ambientals en la contractació pública es troben 
regulats en el Reial Decret Legislatiu 3/2011 (TRLCSP), que tot i que encara està pendent la llei 
d’adaptació a la Directiva, els ha anat incorporant. 

Dins d’aquest marc,  i considerant tota la normativa sectorial que és d’aplicació en cada un dels 
àmbits, l’Ajuntament de Granollers ha elaborat amb la participació de diferents serveis municipals, el 
document guia de la “contractació pública responsable” el qual incorpora les mesures necessàries per 
contribuir, amb la contractació pública, a un entorn més sostenible, cohesionat i compromès tot això 
amb respecte als principis d’integritat, de bona governança, d’eficàcia, d’innovació. 

Aquestes mesures, que hauran de ser analitzades prèviament per l'òrgan de contractació per 
determinar la procedència i el grau d'aplicació, s’han previst per les diferents fases de la contractació 
amb ple respecte al marc normatiu referenciat. 

En aquest sentit: l'art. 118 del TRLCSP i l'art.70 de la Directiva 24/2014 preveuen l'aplicació 
d'aquestes mesures en la fase d'execució del contracte; l'art. 150 del TRLCSP i 67 de la Directiva  
24/2014, en la fase d'adjudicació i de valoració de les ofertes; i l'art. 58 de la Directiva  24/2014 en la 
fase de selecció del contractista determinant els criteris de solvència. A més, també estan previstes 
les altres figures que s'inclouran en els corresponents plecs com són, entre d'altres: la reserva de 
participació de centres especials d'ocupació,  la justificació en casos de baixes anormals i la 
subcontractació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar el document de "guia per la contractació pública responsable" de l'Ajuntament de 
Granollers, el qual serà aplicable per l'Ajuntament així com per la resta dels poders adjudicadors 
dependents del mateix o amb participació majoritària d'aquest. El document íntegre de l'esmentada 
guia s'annexa a aquest acord.

"GUIA PER LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

PART 1

1) INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament de Granollers amb aquest document vol impulsar la Contractació Pública Responsable com un 
sistema de contractació pública aplicable al conjunt de l'Ajuntament de Granollers  i tots els poders adjudicadors 
dependents del mateix o amb participació majoritària d'aquest (en endavant, «Ajuntament de Granollers»), que 
respongui no només a criteris estrictament econòmics sinó donant importància a l'atenció de consideracions 
ètiques, socials i ambientals basades en la contractació de productes, obres i serveis respectuosos amb el medi 
ambient i que tinguin com objectiu l'equitat social. Amb aquesta pràctica s'aconseguirà una doble vessant 
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estratègica:

➢ Fer compres, executar obres o prestar serveis de qualitat, en benefici de la ciutadania, l’entorn local i global, 
en el marc de la utilització eficient i eficaç dels recursos públics .
➢ Impulsar a que les empreses proveïdores incorporin aquests criteris en la seva activitat i en la pràctica 
habitual.

Amb la Contractació Pública Responsable, l'Ajuntament de Granollers té la voluntat de contribuir a un entorn més 
sostenible, cohesionat i compromès, reforçant la visió de la contractació pública des d'un principi d'integritat, de 
bona governança, d'eficiència i d'innovació, i adequant-la a la seva importància econòmica i social .

Per donar compliment a aquesta voluntat , l'Ajuntament de Granollers es centrarà en els  següents objectius :

Socials o laborals, amb la finalitat d'aconseguir la protecció, qualitat i estabilitat en el treball, inserció 
sociolaboral de les persones en risc d'exclusió social, l'equitat i la promoció de la igualtat d'oportunitats entre 
homes i dones.
Ètics, amb la finalitat de comprar aquells productes que s'hagin fabricat tenint en compte el respecte dels drets 
humans, el foment del comerç just i la lluita contra la corrupció .
Ambientals, amb la finalitat de fomentar tècniques respectuoses amb el medi ambient, utilitzant productes 
sostenibles, eficients energèticament i minimitzant la generació de residus .

Aquests objectius responen a les línies d 'actuació marcades sota el paraigües de l '”Estratègia Europa 2020”,  per 
aconseguir una economia intel·ligent, sostenible i integradora, i concretades en la normativa vigent,  en el marc 
de les Directives Europees  de Contractació Pública  2014/24
i  2014/23 de Concessions i  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, que han estat la base en l'elaboració d'aquest document, 
complimentat per les diferents guies elaborades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya, per l'Ajuntament de Barcelona, i alguns pronunciaments en matèria contractual de 
diferents Tribunals de Recursos Contractuals  .

La posada en pràctica d'aquests objectius implicarà tot un canvi estratègic en la manera de formular les diferents 
contractacions de l'Ajuntament de Granollers que hauran d'adaptar-se als següents principis:

✔ Que no es valorarà únicament el preu del contracte sinó també , la seva qualitat social, ètica i ambiental.

✔ Quan es defineixi la prestació que volem executar s'haurà d'incloure les accions socials, ètiques o 
ambientals a realitzar,  que han de respondre a la finalitat que tingui l'Ajuntament, la naturalesa pròpia del 
contracte i les seves característiques .

✔ Les clàusules hauran d'adaptar-se a l'objecte del contracte, al seu import i durada, així com al sector de 
l'activitat en el qual es desenvolupa, i han d'esser viables al llarg de l'execució de la contractació.

✔ La incorporació de les clàusules ha de complir amb els principis fonamentals de la normativa de la Unió 
Europea sobre contractació pública, principis de concurrència, llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i 
transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els /les participants.

En el marc dels objectius esmentats aquest document pretén servir de guia a les persones que intervenen en els 
processos contractuals municipals amb la finalitat d'explicar com donar valor al contracte introduint diferents 
criteris socials, ètics, i ambientals, atenent a la finalitat de l'organització, a la naturalesa del contracte i a les 
seves prestacions. Està diferenciat en dues parts:

• Part 1, Quins són els objectius socials, ètics i ambientals de l'Ajuntament de Granollers  que inclourà en la 
contractació pública i la forma de controlar el seu compliment .
• Part.2, Annexes en format fitxes que resumeixen les fases del contracte on és poden incloure les clàusules 
socials, ètiques i ambientals, i  accions concretes  que, responen a aquestes clàusules .  Aquestes últimes 
recullen la tipologia de clàusula, l'objectiu que es pretén aconseguir, l'exemple concret de la clàusula , la fase 
contractual que es pot incloure i a quina tipologia de contractes es pot aplicar .

Per concloure aquesta introducció, i a efectes de donar a conèixer els serveis participants en l'elaboració 
d'aquest document, la redacció ha estat impulsada pel Servei de Contractació i Compres, comptant amb  la 
participació de diferents Serveis municipals en diferents àmbits, i que treballen pels diferents col·lectius, en 
concret el servei de Medi ambient, la Unitat d'Obres i Serveis, el servei que treballa per la igualtat entre homes i 
dones, el servei de Promoció econòmica, i el servei d'atenció a la persona amb discapacitat .

2) CRITERIS SOCIALS, ÈTICS I AMBIENTALS

La contractació Pública de l 'Ajuntament de Granollers tindrà en compte no només criteris estrictament econòmics 
sinó també consideracions ètiques,socials i ambientals. En aquest sentit  els objectius abans enunciats es 
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materialitzaran en les següents mesures que  incorporaran en les diferents fases contractuals   . 

Socials 

• La  Inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social,
• Garantir el compliment de la normativa laboral ,
• Promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, 
• Estabilitat en l'ocupació,
• La prevenció de riscos laborals.
• Conciliació laboral , familiar, i personal

Ètics 

• Contribuir al comerç just,
• Lluitar contra la corrupció
• Promoció dels drets humans
• Contribuir al comerç de proximitat

Ambientals:
• Utilitzar productes de baix consum de recursos i materials ,
• Excloure les substàncies nocives per al medi ambient i la salut ,
• Promoure l’eficiència energètica, les energies renovables i les tecnologies netes,  
• Reduir les emissions contaminants,  
• Minimitzar la generació de residus i incentivar la seva valorització energètica, així com 
l’economia circular.

Els criteris socials, ètics poden ser aplicats en els contractes d'obres, serveis, concessió de serveis i 
subministraments .

Els criteris ambientals es poden incorporar en les diferents tipologies de contractes de serveis, 
concessió de serveis, subministrament, i/o obres, prioritzant sis grups de productes i serveis :

• Serveis d’alimentació i de menjadors col·lectius .
• Equips ofimàtics.
• Paper.
• Productes i serveis de neteja.
• Subministrament d’electricitat i energia.
• Vehicles: flota municipal i utilitzats per empreses adjudicatàries de serveis municipals .

3) INCORPORACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS, ÈTICS I AMBIENTALS EN LES DIFERENTS FASES 
CONTRACTUALS

L'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i les empreses municipals vinculades a 
aquest, inclouran les  clàusules de caràcter social, ètic i ambiental establertes en el punt anterior, en 
funció de les característiques i naturalesa del contracte en totes les fases contractuals ; 

Les fase contractuals en que es poden incloure són les següents :

1. Fase de Preparació del Contracte/Plec de prescripcions tècniques i administratives: S'inclouen les 
característiques tècniques i obligacions del contracte que tenen caràcter contractual i són d'obligat 
compliment pels adjudicataris. Aquestes es definiran, tenint en compte criteris d'accessibilitat 
universal i de disseny per a tothom, i en el cas que l'objecte contractual afecti al medi ambient , es 
podrà incorporar criteris de sostenibilitat i protecció del Medi ambient .

En el moment de definir l'objecte contractual , i les prestacions incloses en el mateix, s'haurà de tenir 
en compte el valor ètic/social/ambiental que se li vulgui atorgar, tenint en compte la naturalesa del 
contracte i les necessitats que es pretengui satisfer amb la seva celebració .

2. Fase de selecció del contractista/Solvència tècnica de l'empresa: Es podran introduir aspectes 
socials/ètics/ambientals en la  solvència tècnica de l'empresa, que hauran d'esser lògics, vinculats a 
l'objecte del contracte, objectius, proporcionals i raonables, ajustant-se als criteris, requisits i mitjans 
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d'acreditació previstos a la normativa de contractació .

En el cas que es tracti de serveis de caràcter social o assistencial, i quan no sigui exigible la 
classificació, l'òrgan de contractació podrà introduir una solvència tècnica específica .

3. Fase d'adjudicació:
En aquesta fase hi poden intervenir diferents criteris alhora de valorar l 'oferta més avantatjosa:

3.1. Criteris de valoració de les propostes: Els criteris socials/ètics/ambientals poden ser subjectes 
d'aquesta valoració. Hauran de suposar una millora en les condicions de prestació dels serveis 
establert en els Plecs tècnics,  essent ponderats d'una manera adequada i en funció de l'objecte 
contractual.

Per tal de fer efectiu el seguiment del contracte i de garantir el compliment dels criteris en aquesta 
fase, s'hauran d'establir penalitats, d'acord amb l'art. 212.1 del TRLCSP i/o com a causa de Resolució 
contractual, l'art. 223,f) del mateix cos legal.

3.2.  Preferència d'adjudicació en cas d'empats: Si un cop efectuada la ponderació de criteris de 
valoració establerts en el corresponent contracte es produeixi un empat en la puntuació atorgada a 
dos o més ofertes es podran utilitzar criteris socials i ètics  per resoldre la igualtat en les puntuacions .

3.3. Justificació sobre la presentació de baixa temerària o anormalment baixa: En el supòsit que el 
contractista hagi presentat una baixa considerada temerària, haurà de justificar entre d'altres, el 
compliment de les obligacions en matèria ambiental, social o laboral, establertes en els Plecs de 
Prescripcions tècniques/administratives,  així com  el compliment de les obligacions establertes en 
matèria de subcontractació.

4. Fase execució del contracte : La inclusió de les diferents clàusules es podrà fixar mitjançant les 
condicions especials d'execució, les quals es refereixen a obligacions que ha de complir l'empresa 
durant l'execució del contracte.

Per tal de fer efectiu el seguiment del contracte i de garantir el compliment dels criteris en aquesta 
fase, s'hauran d'establir penalitats, d'acord amb l'art. 212.1 del TRLCSP i/o com a causa de Resolució 
contractual, l'art. 223,f) del mateix cos legal.

ALTRES  MODALITATS CONTRACTUALS ON INCORPORAR CRITERIS SOCIALS, ÈTICS I/O 
AMBIENTALS

En la línia de suport a les PYMES (Petites i mitjanes empreses) , i el foment dels valors identitaris del 
territori , com és el cas del foment del major teixit econòmic local es podran utilitzar les següents 
modalitats contractuals:

Contractes reservats:

Es poden reservar la participació en els procediments d'adjudicació de determinats contractes a 
Centres Especials de Treball i/o a empreses d'Inserció Sociolaboral. La reserva es concretarà en 
l'objecte contractual i en les prestacions corresponents i que es fixarà anualment  en el pressupost 
municipal.

La subcontractació:

Quan així ho estableixin en els Plecs de Clàusules administratives particulars, el contractista principal 
podrà subcontractar diferents treballs, que hauran de complir obligacions en matèria ambiental, social 
o laboral, en els mateixos termes que el /la contractista principal.

4. PROPOSTA D'ACCIONS A INCORPORAR

La incorporació dels criteris socials, ètics i ambientals es concretarà en diferents accions de caràcter 
obligatori i de caràcter facultatiu:
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- Accions d'aplicació obligatòria en tots el contractes, s'hauran d'incorporar en el Plec de clàusules 
tècniques i/o administratives i com a tal esdevindran obligacions del contracte. Aquestes accions es 
recullen a l'annex 2. 

- Accions d'aplicació de caràcter facultatiu, es podran incloure d'una manera progressiva, segons la 
naturalesa del contracte, la seva tipologia (contracte d'obres, de serveis, concessió de servei públic, 
i/o subministrament) i característiques, a proposta de l'Àrea Gestora i el Servei de contractació i 
aprovat per l'òrgan de contractació.

En el cas dels poders adjudicadors dependents de l'Ajuntament o amb participació majoritària 
d'aquest la proposta d'aquestes accions correspon als seus òrgans gestors .

Aquestes accions de caràcter facultatiu es recullen a l'annex 3 i no tenen caràcter exhaustiu, és a dir, 
segons la naturalesa del contracte, la seva tipologia (contracte d'obres, de serveis, concessió de 
servei públic, i/o subministrament) i característiques, prèvia justificació a l'expedient de contractació, 
es podran modificar les accions de l 'annex 3 o bé incorporar d'altres accions.

5) ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DIFERENTS ACCIONS SOCIALS, ÈTIQUES I 
AMBIENTALS

El personal responsable del contracte haurà de supervisar periòdicament el compliment de les 
obligacions en relació a les accions socials/ètiques/ambientals que s'hagin incorporat en els plecs 
com a obligació de l'empresa adjudicatària. La seva periodicitat i la forma serà concretada en els 
Plecs que regiran el contracte.

Les formes d'acreditació del compliment d'aquestes accions s'aniran incorporant en cada Plec de 
clàusules administratives i/o tècniques reguladores del contracte, valorant l'oportunitat , la 
proporcionalitat en relació al valor social , ètic i/o ambiental que se li vulgui donar al contracte.

Amb l'objectiu d'analitzar els resultats del compliment efectiu dels criteris socials/ètics/ambientals, a la 
finalització de cada contracte l'empresa adjudicatària presentarà un informe relatiu al compliment de 
les clàusules que li hagin estat exigides en els plecs i el seu impacte, d'acord amb la forma i 
periodicitat establerta en els Plecs.

La Comissió de treball creada per impulsar la Contractació Pública Responsable ,serà l'encarregada 
de fer un seguiment de l'aplicació  de les diferents clàusules en els Plecs que regulen la contractació, 
fent un resum anual de les contractacions realitzades, efectuant les corresponenets recomanacions i 
proposant mesures adicionals i/o modificacions que consideri convenient per tal que la Taula de 
Contractació de l'Ajuntament en prengui coneixement i proposi les accions corresponents.

En el cas de la contractació reservada, la Taula de Contractació de l'Ajuntament de Granollers serà 
l'encarregada d'estudiar la tipologia de contractes que seran susceptibles de ser reservats i prioritzar 
als col·lectius o tipologies d 'empresa que en siguin beneficiàries de forma anual. 

PART 2:

ANNEX I.  FITXA RESUM D'INCORPORACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS,ÈTICS I AMBIENTALS EN 
LES DIFERENTS FASES CONTRACTUALS

Fases contractuals Contractes que han d'incloure en 
el seu objecte accions de caràcter 
social /ètic/ ambiental

Altres contractes

Preparació del contracte/ PLECS 
TÈCNICS I ADMINISTRATIUS

Incorporar a les característiques 
tècniques,  clàusules 
socials/ètiques/ambientals, 
vinculades a l'objecte del 
contracte

Com a CRITERI DE SELECCIÓ DEL 

Afegir als requisits de solvència 
tècnica de l'empresa, clàusules 
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CONTRACTISTA   Solvència tècnica. socials/ètiques/ambientals 
vinculades a l'objecte del 
contracte.

Com a CRITERI DE VALORACIÓ del 
contracte

Incorporar criteris de valoració 
que facin referència a clàusules 
socials/ètiques/ambientals 
vinculades a l'objecte del 
contracte.

Únicament quan la seva inclusió 
tingui relació directa en la millora 
de la qualitat del servei.

Com a CRITERI DE PREFERÈNCIA 
en cas d'igualtat entre les ofertes 
econòmicament més avantatjoses.

En cas d'empat , donar preferència en l'adjudicació a la proposta 
presentada per l'empresa que, en el moment d'acreditar la solvència 
tècnica, compleixi amb els criteris socials ,ètics i ambientals .

Com a CONDICIÓ ESPECIAL 
D'EXECUCIÓ del contracte

Incorporar clàusules socials/ètiques/ambientals,sempre que no tingui 
un efecte discriminatori directe o indirecte per als licitadors. Aquestes 
condicions han d'ésser complertes per l'empresa durant l'execució 
del contracte

Com a justificació DE BAIXES 
TEMERÀRIES

Incorporar clàusules socials/ètiques/ambientals per justificar que la 
proposta podrà ser executada o no

CONTRACTES RESERVATS Reserva de determinats contractes  a col·lectius amb risc d'Inserció 
sociolaboral i empreses d'economia social.

Com a SUBCONTRACTACIÓ La incorporació de clàusules socials/ètiques/ambientals es farà 
extensiva als subcontractistes

ANNEX II. PROPOSTA D'ACCIONS DE CARÀCTER OBLIGATORI 

    TIPUS CRITERI ACCIONS CARÀCTER OBLIGATORI FASE 
CONTRACTUAL

TIPUS 
CONTRACTE

SOCIAL:
Garantir el compliment 
de la normativa 
laboral, i estabilitat en 
l'ocupació

Les especificacions tècniques de cada 
contracte, recollirà expressament l'obligació 
que els béns o serveis objecte del contracte 
es desenvolupin respectant les normes 
sociolaborals vigents a Espanya i en la Unió 
Europea i de l'Organització Internacional del 
Treball.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic i 
administratiu

-Tots els contractes

SOCIAL:
Garantir el compliment 
de la normativa 
laboral, i estabilitat en 
l'ocupació

Quan es contractin prestacions en les quals 
el component econòmic fonamental estigui 
constituït  pel cost de la mà d'obra o en les 
quals s'incorporin clàusules de subrogació 
de les persones treballadores, haurà 
d'especificar-se que en la determinació del 
pressupost del contracte s'ha tingut en 
compte, el salari base i totes aquelles 
retribucions establertes en el Conveni, 
pactes o contractes laborals que resultin 
d'aplicació al contracte.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

-Contractes de 
serveis, 
Concessions de 
serveis

SOCIAL:
Garantir el compliment 
de la normativa 
laboral, i estabilitat en 
l'ocupació

En els contractes en què el component de 
mà d'obra sigui determinant en la prestació 
objecte del contracte, es produeixi una 
transmissió d'activitat, i el Conveni 
d'aplicació estableixi la subrogació de 
personal, s'haurà d'incorporar en el Plec 
tècnic la informació relativa al cost del 
personal i el Conveni, i altres pactes laborals 
d'aplicació. 

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
serveis, 
Concessions de 
serveis

SOCIAL:
Prevenció de riscos 
laborals

Hauran d'incloure's les següent 
especificacions tècniques:
➢ Adopció de les mesures previstes en 
matèria de seguretat i salut en el treball      
➢ Adopció de les mesures necessàries per 
evitar que de l'execució del  contracte  

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

En tots els 
contractes
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puguin  derivar-se danys al personal 
municipal o a la ciutadania en general.

SOCIAL:
Garantir el compliment 
de la normativa 
laboral, i estabilitat en 
l'ocupació

Haurà d'incloure's la següent especificació 
tècnica:
➢ L'empresa adjudicatària en el moment de 
formalitzar el contracte acreditarà mitjançant 
declaració responsable l'afiliació i l'alta en la 
Seguretat Social de les persones 
treballadores destinades a l'execució del 
contracte.
➢ Aquesta obligació s'estendrà a tot el 
personal subcontractat per l'empresa 
adjudicatària principal.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

En tots els 
contractes

SOCIAL:
Garantir el compliment 
de la normativa 
laboral: protecció de la 
subcontractació

L'adjudicatari està obligat a abonar als 
subcontractista el preu pactat en un termini 
que no pot ser més desfavorable que el que 
l'Ajuntament estableixi per el pagament al 
contractista principal.

Preparació 
contracte/Plec 
Administratiu

En tots els 
contractes

SOCIAL:
Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d'exclusió social

Aquells licitadors que comptin amb 50 o més 
treballadors, hauran d'acreditar que almenys 
el 2 % de la plantilla està composta per 
persones amb discapacitat, segons estableix 
el Reial Decret Legislatiu 1/2013  pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei general de 
drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social . Alternativament 
l'empresa licitadora podrà acreditar el seu 
compliment a través de les mesures 
alternatives alternatives previstes al Reial 
Decret 364/2005 , de  8 d'abril del Ministeri 
de Treball i Afers Socials.

Fase de selecció: 
solvència tècnica

En tots els 
contractes

SOCIAL:
Promoció de la igualtat 
d'oportunitats entre 
homes i dones

En les Prescripcions tècniques s'hauran 
d'incorporar el principi de no discriminació 
per raó de gènere, evitant a més en tots els 
casos l'ús del llenguatge i imatges sexistes. 
Aquesta obligació serà extensiva a la 
documentació que presentin els licitadors.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

-Tots els contractes

SOCIAL:
Promoció de la igualtat 
d'oportunitats entre 
homes i dones

A l'inici d'execució del contracte l'empresa 
adjudicatària haurà de presentar un Pla 
d'igualtat entre homes i dones durant 
l'execució del contracte, en els termes que 
estableix la Llei orgànica 3/2007 sobre la 
igualtat efectiva entre homes i dones.

Fase execució En tots els 
contractes 

    TIPUS CRITERI ACCIONS CARÀCTER OBLIGATORI FASE 
CONTRACTUAL

TIPUS 
CONTRACTE

ÈTIQUES:
Lluita contra la 
corrupció

S'inclourà en els Plecs de clàusules 
administratives, com a obligació essencial del 
contracte:
➢ Els licitadors que concorrin, les  empreses 
filials, els contractistes, subcontractistes no 
realitzaran operacions financeres en paradisos 
fiscals, segons la llista de països elaborada per 
les Institucions Europees o avalades per 
aquests o en el seu defecte per l'Estat 
Espanyol, i que siguin considerades delictives, 
en els termes legalment establerts, com a 
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o 

Preparació 
contracte/Plec 
Administratiu

En tots els 
contractes
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contra la hisenda pública. Es presentarà 
declaració de responsable.
➢ En el supòsit que aquestes empreses 
tinguin relació amb els paradisos fiscals sense 
incórrer en les actuacions il·legals descrites a 
l'apartat anterior, presentaran declaració de 
responsable, els moviments financers i tota la 
informació relativa a aquesta situació

ÈTICA:
Lluita contra la 
corrupció

Com a documentació administrativa, l'empresa 
adjudicatària presentarà declaració de 
responsable de no haver efectuat donació 
alguna a partits polítics o a les fundacions 
vinculades a partits polítics durant els darrers 2 
exercicis

Preparació 
contracte/Plec 
administratiu

-Tots els 
contractes

ÈTICA:
Promoció drets 
humans

Les prescripcions tècniques es redactaran, 
excepte en casos degudament justificats, de 
manera que es tingui en compte la Convenció 
de Nacions Unides sobre els drets de les 
persones amb diversitat funcional, així com els 
criteris d'accessibilitat universal i de disseny 
universal o disseny per a totes les persones, 
tal com són definits aquests termes en la 
legislació vigent

Preparació 
contracte/Plec tècnic

-Tots els 
contractes

    TIPUS CRITERI ACCIONS CARÀCTER OBLIGATORI FASE 
CONTRACTUAL

TIPUS 
CONTRACTE

AMBIENTAL:
Utilitzar productes de 
baix consum.
Exclusió de 
substàncies nocives.

 Els productes alimentaris i/o aliments sòlids 
a oferir, han d'ésser produïts de forma 
ecològica tal com estableix el Reglament 
(CE) 889/2008 i Reglament CE 834/2007 
sobre producció i etiquetat de productes 
ecològics, o normativa que els substitueixin

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

- Contractes de 
servei d'alimentació 
i menjadors 
col·lectius.

AMBIENTAL:
Exclusió de 
substàncies nocives i 
promoure l'eficiència 
energètica

Els frigorífics i congeladors que s’hagin de 
fer servir   no hauran de contenir 
substàncies que esgotin la capa d’ozó,  
hauran de complir amb el sistema 
d’etiquetatge ENERGY STAR i amb 
l’Etiqueta comunitària (classificació A) o 
equivalent sobre consum d’aigua.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
servei d'alimentació 
i menjadors 
col·lectius.

AMBIENTAL:
Minimitzar la generació 
de residus

 Els aliments i les begudes se serviran amb 
gots, vaixella, coberts, estovalles i tovallons 
reutilitzables o de materials compostables.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
servei d'alimentació 
i menjadors 
col·lectius.

AMBIENTAL:
Minimitzar la generació 
de residus

El paper eixugamans seran fets de material 
reciclat o de fibra verge procedent de cultiu 
de gestió forestal sostenible, d'acord amb 
els requeriments de l’Etiqueta ecològica de 
la Unió Europea o equivalents.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
servei d'alimentació 
i menjadors 
col·lectius.

AMBIENTAL:
Minimitzar la generació 
de residus i exclusió de 
substàncies nocives

 Les bosses d’escombraries tindran més del 
95% de plàstic reciclat post consum en 
compliment de la norma UNE-EN 
13592:2003.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
servei d'alimentació 
i menjadors 
col·lectius.

AMBIENTAL:
Utilitzar productes de 
baix consum de 
recursos i materials, i
exclusió de 
substàncies nocives

S'inlourà en els Plecs tècnics que els 
productes de neteja que s'utilitzin:
➢  S’hauran de fer servir baietes de 
microfibra reutilitzables. 
➢  No inclouran cap ingredient amb 
indicacions de perill , segons les descrites 

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
Servei  de neteja 
d'edificis i 
equipaments 
municipals
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en la Directiva 67/548/CEE, la Directiva 
1999/45/CE i les seves modificacions.
➢  El productes de neteja d’us 
general, i de neteja per a cuines, banys i 
vidres no superaran el contingut d’1 g de 
fòsfor/100gr producte, ni contindran 
biocides classificats com a R50/53 i R51/53.

AMBIENTAL:
Excloure les 
substàncies nocives
Promoure l’eficiència 
energètica, 
Reduir les emissions 
contaminants,  

Tots els productes han portar l’etiqueta 
ENERGY STAR i l'Etiqueta ecològica de la 
Unió Europea o equivalents, com a garantia 
del compliment dels criteris del contingut de 
mercuri en la il·luminació de fons dels 
monitors LCD i nivell de potència sonora.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
subministrament , 
lloguer o 
manteniment 
d'equips ofimàtics.

AMBIENTAL:
Utilitzar productes de 
baix consum.

➢ El paper d’oficina reciclat, serà fabricat 
amb un 100% de fibra de paper recuperat, 
lliure de clor ( ECF, o TCF)  i garantir el 
compliment de les  normes ISO 9706 i DIN 
6738.
➢ El paper d’oficina blanc serà fabricat a 
base de fibra verge de producció legítima o 
sostenible ( FSC o PEFC) i lliure de clor 
elemental (ECF).

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contracte de 
subministrament de 
paper

AMBIENTAL:
Promoure l’eficiència 
energètica,les energies 
renovables i les 
tecnologies netes,  
Reduir les emissions 
contaminants,  

  Totes les modalitats de vehicles han de 
complir:
➢ El Reglament (CE) n.º 715/2007 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
juny de 2007 quant a les emissions de 
diòxid de carboni i consum combustible.
➢ El Reglament (UE) núm. 459/2012 de la 
Comissió i el Reglament (UE) núm. 
168/2013 del Parlament europeu i del 
Consell, quant a emissió de gasos.
➢ Han de tenir capacitat d'utilitzar energia 
renovable.
➢ Les emissions de soroll seran inferiors a 
les establertes per la Directiva 92/97/CEE. 

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contracte de 
subministrament de  
vehicles de 
turismes,vehicles 
lleugers i 
motocicletes ,

AMBIENTAL: Utilitzar 
productes de baix 
consum de recursos i 
materials.
Reduir les emissions 
contaminants
Minimitzar la generació 
de residus i incentivar 
la seva valorització 
energètica, així com 
l’economia circular.

Les empreses adjudicatàries hauran de 
complir tots els requisits de gestió ambiental 
que disposa l'Ajuntament de Granollers

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Tots els contractes 

ANNEX III. PROPOSTA D'ACCIONS DE CARÀCTER FACULTATIU 

TIPUS CRITERI ACCIONS CARÀCTER FACULTATIU FASE 
CONTRACTUAL

TIPUS 
CONTRACTES

SOCIAL:
Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d'exclusió social

En els contractes que tinguin per objecte la 
prestació o gestió de serveis de caràcter social o 
assistencial, es podrà incloure  requisits de 
solvència tècnica específics, com és el cas:
➢ Experiència de 5 anys en la prestació de 
serveis o en la gestió de centres dedicats a les 

Fase de selecció: 
solvència tècnica

En els contractes 
de serveis i 
concessió 
serveis
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persones amb  dificultats d'inserció sociolaborals.
➢ Experiència del personal tècnic integrades o no 
en l'empresa, que participaran en l'execució del 
contracte, acreditant la titulació, i experiència 
professional relacionada amb la prestació de 
serveis o en la gestió de centres dedicats a les 
persones amb dificultats d'inserció sociolaborals, 
de al menys 6 mesos.
➢ En el cas d'empreses dedicades a la reinserció 
sociolaboral, dels col·lectius amb dificultats 
d'inserció, si s'escau, ha d'estar inscrit al  Registre 
oficial corresponent.

SOCIAL:
Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d'exclusió social

En aquells contractes que el seu objecte faci 
referència al foment de l'ocupació de persones 
amb dificultats particulars d'inserció, sociolaboral 
exceptuant aquells contractes amb possibilitat de 
subrogació de personal, es podrà valorar:
➢Valoració de la contractació de persones amb 
dificultats d'inserció sociolaboral per sobre d'un 
determinat percentatge.
➢ Valorar la Subcontractació amb Centre 
Especials de Treball o amb Empreses d'Inserció 
Sociolaboral o amb empreses d'economia social 
per sobre del percentatge estipulat en els plecs 
tècnics.

Fase 
d'adjudicació: 3.1

En tots els 
contractes

SOCIAL:
L'estabilitat en 
l'ocupació

➢ Valorar la major estabilitat laboral en la plantilla 
de l'empresa contractista ,agafant de base 
l'estabilitat en la relació laboral estable de la 
majoria de la plantilla,  a partir dels darrers 2 anys

Fase 
d'adjudicació: 3.1

En tots els 
contractes

SOCIAL:
Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d'exclusió social

En aquells contractes que un cop efectuada la 
ponderació de criteris de valoració es produeix un 
empat en la puntuació atorgada, es podran 
incorporant les següents clàusules:
➢ Tindran preferència aquelles empreses 
públiques o privades que hagin acreditat, en el 
moment de demostrar la seva solvència tècnica, 
disposar del major percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat superior al 2%  a la 
seva plantilla.
➢ Tindran preferència aquelles empreses 
públiques o privades, o aquelles empreses 
dedicades a la promoció i inserció laboral de 
persones en risc d’exclusió social, regulades a la 
Llei 44/2007

Fase 
d'adjudicació: 3.2

En tots els 
contractes

SOCIAL
Estabilitat en 
l'ocupació

En aquells contractes de serveis que tinguin com a 
destinataris persones físiques, ja sigui públic en 
general o personal de l'Ajuntament, organismes 
autònoms o entitats dels sector públic, es podrà 
valorar:
➢ Valoració del compromís dels licitadors 
d'adscriure a l'execució del contracte mitjans 
personals o materials que facilitin l'accés al servei 
i la seva adaptació a les persones amb diversitat 
funcional.

Fase 
d'adjudicació: 3.1

En els contractes 
de serveis i 
concessió 
serveis

SOCIAL:
Estabilitat en 
l'ocupació

En aquells contractes que la mà d'obra és una part 
important del contracte, en matèria de justificació 
de baixes temeràries s'incorporarà el següent:
➢ Es desestimaran aquelles ofertes que un cop 
estudiades resultin desproporcionades o 
temeràries, per contemplar els costos laborals del 

Fase 
d'adjudicació: 3.3

En els contractes 
de serveis i 
concessió 
serveis
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personal adscrit al contracte, per sota del nivell de 
retribució salarial total  segons conveni, pactes 
laborals d'aplicació

SOCIAL
Garantir la normativa 
laboral i l'estabilitat 
en l'ocupació

En aquells contractes que la major part del preu 
està destinat al pagament de mà d'obra, amb 
l'existència de Convenis Col·lectius, i per contribuir 
a una millor qualitat del servei:
➢ Valorar el compromís de que durant l'execució 
del contracte, l'empresa adjudicatària mantindrà 
les condicions laborals i socials dels treballadors 
en el moment de la presentació de l'oferta ,d'acord 
amb les condicions establertes en el Conveni 
d'aplicació.
➢ Valorar el compromís de que durant l'execució 
del contracte, l'empresa adjudicatària  augmentarà 
les condicions laborals i socials dels treballadors 
en el moment de la presentació de l'oferta ,d'acord 
amb les condicions establertes en el Conveni 
d'aplicació
➢ Valorar el compromís de la presentació d'un Pla 
de formació que contribueixi a una major qualitat 
del servei, etc.

Fase 
d'adjudicació: 3.1

En els contractes 
de serveis i 
concessió 
serveis

SOCIAL:
Promoció de la 
igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones

En aquells contractes que es vulguin desenvolupar 
polítiques públiques en matèria d'igualtat de 
gènere:

➢ Valorar les millores sobre els mínims establerts 
de mesures específiques d'igualtat de gènere, 
adoptades en els plecs de prescripcions 
tècniques.

Fase 
d'adjudicació: 3.1

En tots els 
contractes

SOCIAL:
Promoció de la 
igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones

En aquells contractes que un cop efectuada la 
ponderació de criteris de valoració es produeix un 
empat en la puntuació atorgada, tindran 
preferència:
➢ les empreses que presentin declaració 
responsable en la qual manifestin que compleixin 
amb les obligacions exigides per l'article 45 de la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes i l'adopció de  
mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre dones i homes.

Fase 
d'adjudicació: 3.2

En tots els 
contractes

SOCIAL:
Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d'exclusió social

Condicions especials d'execució:
➢ L'empresa haurà de contractar persones amb 
dificultats particulars d'inserció sociolaboral, per 
sobre d'un determinat percentatge, establert en els 
plecs.
➢ L'empresa haurà de Subcontractar amb 
empreses Especials de Treball o amb Empreses 
d'Inserció Sociolaboral, o amb empreses 
d'economia social, amb un % del pressupost 
d'adjudicació
➢ L'empresa haurà de contractar un número de 
persones amb dificultats particulars d'integració 
sociolaborals,  en els casos de noves 
contractacions, o per cobriment de baixes i 
substitucions.

Fase execució En els contractes 
de serveis i 
concessió 
serveis

SOCIAL:
Garantir la normativa 
laboral i l'estabilitat 
en l'ocupació

Condicions especials d'execució que seran 
considerades com a obligacions contractuals 
essencials
➢ Obligació de mantenir la plantilla de 

Fase execució En els contractes 
de serveis i 
concessió serveis
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treballadors i treballadores mínima adscrita a 
l'execució del contracte, d'acord amb els plecs, ja 
sigui a conseqüència de la subrogació de 
treballadors, bé per definició de les condicions 
exigides, sense que es produeixi suspensió o 
extinció dels contractes de treball de la plantilla 
excepte que sigui a voluntat de persona 
treballadora o acomiadaments disciplinaris .
➢ L'empresa adjudicatària mantindrà durant 
l'execució del contracte, les condicions laborals i 
socials dels treballadors fixades en el moment de 
la presentació de l'oferta ,d'acord amb els 
respectius Convenis , pactes o contractes laborals 
que siguin d'aplicació. 
➢ Obligació de no minorar unilateralment, durant 
el període d'execució del contracte, les condicions 
laborals/socials

SOCIAL:
Conciliació laboral , 
familiar, i personal

Com a condició especial d'execució, l'empresa 
adjudicatària adoptarà mesures de conciliació de 
caràcter econòmic, o assistencial,  del temps 
laboral, familiar, personal del personal adscrit al 
contracte, adaptades a les seves necessitats 
concretes de conciliació

Fase execució En tots els 
contractes 

TIPUS CRITERI ACCIONS CARÀCTER FACULTATIU
FASE 

CONTRACTUA
L

TIPUS CONTRACTES

ÈTICA:
Contribuir al comerç 
just

En els contractes de productes de Comerç 
Just es valorarà la procedència del 
producte, documentalment acreditada i 
justificada.

Fase 
d'adjudicació: 
3.1

Contractes subministres

ÈTICA:
Contribuir al comerç 
just

Un cop efectuada la ponderació de criteris 
de valoració es produeix un empat en la 
puntuació atorgada,  tindran preferència:
➢Aquelles entitats reconegudes com a 
Organització de Comerç Just.

Fase 
d'adjudicació : 
3.2

En els contractes de 
subministrament

ÈTICA:
Contribuir al preu 
Just

Durant l'execució del contracte els 
productes subjectes a Comerç Just haurà 
de realitzar-se obligatòriament amb els 
paràmetres de comerç just,  de la 
Resolució del Parlament Europeu sobre 
Comerç Just i Desenvolupament 
(A6-0207/2006).

Fase execució Contractes subministres

ETICA;
Contribuir al comerç 
de proximitat

En els contractes l'objecte del qual sigui la 
utilització de productes de proximitat , 

Valoració de la utilització de productes de 
proximitat

Fase 
d'adjudicació: 
3.1

Contractes de 
subministrament i serveis 
de menjadors col.lectius

TIPUS CRITERI ACCIONS CARÀCTER FACULTATIU FASE 
CONTRACTUAL

TIPUS 
CONTRACTES

AMBIENTAL:
Utilitzar productes de 
baix consum de 
recursos i materials.
Reduir les emissions 
contaminants
Minimitzar la 

Contractes que incloguin en el seu objecte 
accions de foment, gestió, protecció i conservació 
dels aspectes ambientals es pot incloure alguns 
d'aquests criteris,
➢ Experiència de l'empresa en l'execució 
d'obres/serveis executats en el curs dels darrers 
10/5 anys, relacionada en mesures de gestió 

Fase de selecció: 
solvència tècnica

Contractes 
d'obres i/o 
serveis
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generació de residus i 
incentivar la seva 
valorització 
energètica, així com 
l’economia circular.

ambiental
➢ Indicació del personal tècnic o les unitats 
tècniques, integrades o no a l’empresa, 
relacionades en l'aplicació de mesures de gestió 
ambiental ,que es disposi per a l’execució de les 
obres/serveis, així com la maquinària, material, 
instal·lacions i equips que es disposa per executar  
l’obra o servei.
➢ Declaració de les mesures de gestió ambiental 
que l'empresa utilitzarà per la realització de l'obra 
o servei, entre les quals podrà presentar  sistema 
de gestió i/o qualitat ambiental (SGA) pels serveis 
detallats (per exemple, EMAS, ISO 14001 
o equivalent ) També podrà presentar certificat 
d'Inscripció de l'empresa en el Registre sanitari i/o 
ambientals corresponents. 

AMBIENTAL:
Utilitzar productes de 
baix consum de 
recursos i materials.
Exclusió de 
substàncies nocives
Minimitzar la 
generació de residus i 
incentivar la seva 
valorització 
energètica, així com 
l’economia circular.

Es podrà valorar les següent mesures:
➢ Millora del número de productes alimentaris i/o 
aliments sòlids establert en els Plecs de clàusules  
tècniques, produïts segons el Reglament CE 
834/2007 sobre producció i etiquetat dels 
productes ecològics.
➢ Oferir productes animals produïts amb nivells 
alts de benestar d’acord amb les directrius 
nacionals.
➢  Percentatge de productes subministrats en 
envasos secundaris. Contingut de plàstic reciclat 
d’aquests envasos superior al 45%.
➢ Millora de les màquines de begudes calentes 
amb l’opció de servei amb got i sense got.
➢ Gots i culleretes que utilitzin les màquines de 
begudes calentes seran 100% compostables.
➢ Pla de Formació del personal adscrit a aquest 
servei, en matèria de prevenció de residus, gestió 
i recollida selectiva de residus , i informació sobre 
el producte

Fase 
d'adjudicació: 3.1

Contractes de 
serveis de 
menjadors 
col·lectius

AMBIENTAL:
Exclusió de 
substàncies nocives.
Minimitzar la 
generació de residus 

 ➢ Es valorarà que sigui fàcil accedir i substituir 
la memòria, disc dur i unitat de CD/DVD, i la 
facilitat de desmuntatge dels equips, amb 
l’objectiu de facilitar la reutilització i el reciclatge  
de materials.
 ➢ Absència de substàncies perilloses per a la 
salut en peces de plàstic.

Fase 
d'adjudicació: 3.1

Contractes de 
subministrament 
d'equips 
d'ofimàtica

AMBIENTAL:
Utilitzar productes de 
baix consum de 
recursos i materials.

Es valorarà la qualitat del producte mitjançant la 
presentació d'una  mostra de paper

Fase 
d'adjudicació: 3.1

Contractes de 
subministrament 
de paper

AMBIENTAL:
Promoure l'eficiència 
energètica
Reduir emissions 
contaminants

➢ El 50% de l’electricitat subministrada haurà de 
procedir de fonts d’energia renovable (EFER) o de 
cogeneració d’alt rendiment, tal com es defineix 
en la Directiva 2009/28/CE i en la Directiva 
2012/27/UE  respectivament.
➢ Es donarà un número de punts addicionals 
proporcional a l’electricitat produïda per 
cogeneració d’alt rendiment per damunt del 
requisit mínim de les anteriors Directives. Si 
aquesta cogeneració és a partir de fonts 
renovables, es permetrà el doble còmput de punts 
addicionals en tots els criteris anteriorment 
especificats. 

Fase 
d'adjudicació: 3.1

Contractes de 
subministrament 
d’electricitat
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AMBIENTAL:
Minimitzar la 
generació de residus i 
incentivar la seva 
valorització 
energètica, així com 
l’economia circular. 

Es podrà incloure les següents condicions en 
l'execució contractual
➢  Els residus produïts durant la prestació del 
servei es recolliran selectivament en les fraccions  
de paper, vidre, envasos, matèria orgànica i 
rebuig.
➢  A l'inici de l'execució del contracte , el 
contractista haurà de presentar al Responsable 
del Contracte un pla de formació  en matèria de 
prevenció de residus, gestió i recollida selectiva 
de residus, i informació sobre el producte (origen, 
qualitat ecològica i social dels productes) a 
executar per tot el personal, i  a l'acta de 
Recepció annexarà el certificat de la formació 
impartida .
➢ En els contractes de neteja d'edificis, l’empresa 
adjudicatària demostrarà que els ingredients de 
tots els productes utilitzats compleixen les  
condicions de biodegradabilitat indicades al  
Reglament (CE) núm. 648/2004 sobre detergents. 
I facilitarà, les proves exigides en les 
especificacions tècniques, de tots els productes 
emprats no esmentats en l’oferta inicial.

  Fase execució Contractes de 
servei 
d'alimentació i 
menjadors 
col·lectius, i 
serveis de neteja 
d'equipaments 
municipals

AMBIENTAL:
Utilitzar productes de 
baix consum de 
recursos i materials

A l'inici de l'execució del contracte es distribuiran 
les instruccions de dosificació de tots els 
productes que s'utilitzin.

S’elaboraran i s’exposaran als edificis 
instruccions de treball sobre la protecció 
ambiental i sobre les normes de salut i seguretat 
en la prestació del servei, de manera que el 
personal de neteja les pugui consultar en 
qualsevol moment.

Fase execució Contractes de 
serveis de neteja 
d'equipaments 
municipals

AMBIENTAL:
Utilitzar productes de 
baix consum 
Excloure les 
substàncies nocives 
Promoure l’eficiència 
energètica, 
Reduir les emissions 
contaminants.  
Minimitzar la 
generació de residus 

Abans d'executar el contracte, el contractista 
entregarà al Responsable del contracte els títols 
acadèmics i professionals relacionats amb 
l’aplicació de mesures de gestió ambiental, 
corresponents al personal tècnic destinat a 
l’execució de l’obra i/o servei. 

A l'iniciar el contracte, el contractista presentarà 
les instruccions de treball i els procediments per 
ser respectuosos amb el medi ambient durant 
l'execució del contracte

Fase d'execució Contracte de 
Serveis i Obres

AMBIENTAL:
Promoure l'eficiència 
energètica
Reduir les emissions 
contaminants

Com a condició especial d’execució del contracte 
es podran utilitzar aquests criteris:
➢ Al final de cada any de contracte, el 

contractista indicarà la quantitat d’electricitat 
generada a partir de fonts renovables o 
cogeneració d’alt rendiment, i aportarà 
sistemes de garantia d’origen o proves 
equivalents, excepte per aquella electricitat 
que porti una etiqueta ecològica de tipus I i 
amb la definició d’E-FER equiparable a la que 
utilitza la Directiva 2009/28/CE 

Fase execució Contractes de 
subministrament 
d'electricitat

AMBIENTAL:

Promoure l'eficiència 
energètica
Reduir les emissions 

A l'inici de l'execució del contracte de servei o 
concessions de serveis , o per l'adquisició de 
qualsevol modalitat de vehicles, l'empresa haurà 
de presentar la fitxa tècnica del vehicle que 
indiqui les especificacions relatives a la 

Fase execució Contractes de 
subministrament 
de vehicles , 
contractes de 
serveis, 
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contaminants tecnologia i el consum de combustible, les 
emissions de CO

2
 (diòxid de carboni)

 
i partícules 

sòlides, i informació sobre les emissions de soroll.  

concessions de 
serveis

ALTRES 
MODALITATS ACCIONS DE CARÀCTER FACULTATIU TIPUS 

CONTRACTES

CONTRACTES 
RESERVATS

En els procediments d'adjudicació és podran reservar la 
participació de determinats contractes a Centres Especials de 
Treball i/o a empreses d'Inserció Sociolaboral i/o empreses 
d'economia social. La reserva es concretarà en l'objecte 
contractual i en les prestacions corresponents i que es fixarà  
anualment  en el pressupost municipal.

Contractes de serveis

SUBCONTRACTACIÓ

El contractista pot subcontractar amb terceres persones la 
realització parcial del contracte sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l'art. 227 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en aquest cas queda obligat al 
compliment dels requisits i obligacions establerts en l'art. 228 
del mateix text legal.
En aquest sentit l'empresa adjudicatària:
➢ Ha de garantir que tant ella com les empreses 
subcontractades  disposen de mitjans adequats i 
d'infraestructura per realitzar l'activitat, i acreditar que el seu 
personal disposa de la formació necessària  en matèria de 
riscos laborals
➢ En el cas de subcontractació ha de comprovar , amb 
caràcter previ a l'inici de l'activitat subcontractada , l'afiliació i 
l'alta a la Seguretat Social dels treballadors de les empreses 
amb les qual subcontracti i ho ha de comunicar a l'òrgan de 
contractació.
➢ Subcontractarà preferentment a CET o empreses 
d'inserció sociolaboral o empreses d'economia social inscrits 
als corresponents registres en el cas que en el plec de 
clàusules reculli la possibilitat de subcontractació  .
➢ Vetllarà per que l'empresa subcontractada ,previ 
regulació en els Plecs de clàusules , afavoreixi la contractació 
de persones que estiguin desocupades i tinguin dificultats  
d'integració en el mercat laboral

Contractes d'obres

ANNEX IV

DEFINICIÓ DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL:

La contractació laboral de persones que estan inscrites en l 'oficina de treball de la Generalitat com a demandants 
d'ocupació no ocupades i tenen dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari, per tenir la 
condició personal o social següent, d'acord amb la regulació d'aquests col·lectius que realitza la Llei 27/2002, de 
mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral, i la Ley 44/2007 para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción:

a) Persones amb certificat discapacitat física , psíquica o sensorial.

b) Persones amb trastorn mental, que hauran de ser derivades per l'Oficina Tècnica Laboral del Servei Local 
d'Ocupació de l'Ajuntament de Granollers.

c) Persones perceptores de Renda Mínima d'Inserció, o qualsevol altra prestació de igual o similar naturalesa, 
així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d 'aquestes prestacions.

d) Persones que no poden accedir a la renda mínima d 'inserció, perquè no compleixen els requisits que determini  
la norma reguladora, o per alguna de les causes següents :
1. Manca de temps mínim exigit de residència o empadronament, o per a la constitució de la unitat de 
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convivència perceptora.

2. Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert .

e) Persones que no poden accedir a la renda mínima d'inserció, però que estiguin en situació de risc d'exclusió 
social, acreditada mitjançant informe dels equips bàsics de serveis socials emès amb motiu de l'oportunitat de 
contractació laboral per part de l 'empresa adjudicatària.

f) Joves majors de setze anys i menors de trenta anys , procedents d'Institucions de Protecció de Menors.

g) Persones con problemes de drogodependència o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació o 
reinserció social, acreditat mitjançant informe dels equips bàsics de serveis socials .

h) Persones internes de centres penitenciaris la situació penitenciària de les quals els hi permeti accedir a una 
ocupació laboral que no estigui inclosa en el àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada a l'article 1 
del Real Decreto 782/2001, de 6 de juliol, així com aquelles persones que gaudeixen de llibertat vigilada i ex 
internes.

i) Persones menors d'edat que es troben en situació de llibertat vigilada, ex internes, i les persones internes 
incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal 
de los menors, la situació dels quals els hi permeti accedir a una ocupació laboral, que no estigui inclosa en el 
àmbit d'aplicació de la relació laboral especial a què es refereix l'article 53.4 del Reglament de l'esmentada Llei, 
aprovat pel Real Decreto 1774/2004, de 30 de juliol.

j) Persones procedents de centres d 'allotjament alternatiu autoritzats per la Generalitat .

k) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per la Generalitat .

l) Persones aturades de  llarga durada majors de  45 anys ( més de 12 mesos en situació d'atur ).

m) Persones víctimes de violència de gènere, que haurà de ser acreditat mitjançant informe dels equips bàsics 
de serveis socials.

n) Famílies monoparentals o monomarentals que haurà de ser acreditat mitjançant informe dels equips bàsics de 
serveis socials.

o) El col·lectiu LGTBIQ d'acord amb la Llei  11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l 'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aquesta relació de col·lectius no és tancada i s' aniran incorporant aquells col·lectius amb dificultat d'inserció 
sociolaboral que vagin sorgint en la realitat que ens envolta ".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Publicar aquesta guia a la web municipal durant un termini de 30 dies als efectes del seu 
coneixement i divulgació. 

Alcalde: Moltes gràcies, en farà la presentació la primera tinenta d'alcalde, endavant senyora 
Barnusell, té la paraula 

Senyora Barnusell: Moltes gràcies Alcalde i molt bon vespre a tothom, la Guia de contractació pública 
responsable que avui presentem a Ple és un pas endavant a les contractacions i compres que fa 
l'Ajuntament de Granollers, i com deia la senyora Secretària, els seus organismes dependents.
L'Ajuntament de Granollers presenta per primera vegada una Guia de contractació pública 
responsable amb l'objectiu de fer una ciutat més humana, més sostenible, més inclusiva, més 
innovadora i més igualitària també des de la contractació pública. I això fer-ho fomentant mesures 
d'inclusió social, de lluita contra la precarietat laboral, de millora de la qualitat del treball, d'igualtat 
d'oportunitats entre homes i dones, de lluita contra la corrupció, de promoció del comerç just i de 
proximitat i de respecte al medi ambient.

L'Ajuntament de Granollers adjudica a cada any uns vint-i-set milions d'euros en obres serveis i 
subministraments, fet que representa una tercera part del pressupost municipal. Volem que totes 
aquestes contractacions incorporin de manera fixa i clara, criteris socials ètics i mediambientals i 
alhora facilitin també l'accés als concursos de petites i mitjanes empreses del territori i també de 
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centres especials de treball, identitats d'economia social i col·laborativa. 

Ja fa un temps que l'Ajuntament de Granollers està treballant en aquesta línia i amb aquesta Guia 
volem posar per escrit totes aquestes pràctiques que s'estan duent a terme, afegir-ne de noves, ser 
més agosarats i fer una reflexió global per avançar cap al futur i això ho hem fet en els diversos Grups 
del Consistori, que a través d'algunes mocions presentades en aquest Plenari, i sobretot de reflexions 
en el si de la Comissió Informativa corresponent, hem anat compartint els últims mesos.

Agrair el debat i el diàleg d'avançada amb tots els Grups, així com les aportacions concretes de 
Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana Acció Granollers i de la crida CUP, i el diàleg com deia, 
també amb Ciutadans i amb el Partit Popular, que crec que han permès treure a la llum una Guia que 
obre camí cap a una nova manera d'entendre la contractació pública i de responsabilitat compartida 
entre administració i empreses. 

En definitiva, la contractació pública esdevé una eina de transformació social al servei de les persones 
i dels ciutadans, del bé comú i també de la petita i mitjana empresa, i alhora al mateix temps vetlla 
pels drets laborals i els drets socials dels treballadors d'aquestes empreses, incentiva les bones 
pràctiques de les empreses en l'àmbit social, en l'àmbit mediambiental i en l'àmbit ètic. I també té molt 
en compte la realitat, com deia, territorial. 

Dues reflexions, en els moments actuals la crisi econòmica i social han expulsat milions de persones 
del sistema, també a Granollers, i n'hem parlat moltes vegades l'atur la pobresa i la reducció d'ajuts 
socials han provocat una ruptura social. Totes les polítiques públiques i també des d'aquest 
Ajuntament, han d'anar enfocades a l'objectiu general de superar aquesta crisi i per tant des de la 
contractació pública també cal fer-ho. Per això aquesta Guia a recull, com he dit a l'inici, mesures 
concretes a favor de l'ocupació de persones aturades, de persones en risc d'exclusió social i preveu 
també l'establiment anual de contractes reservats a favor de centres especials de treball, d'empreses 
d'inserció laboral i altres entitats sense ànim de lucre per promoure la incorporació de persones en 
situació de marginació social.

I la segona reflexió és que en aquest context de crisi econòmica internacional, i de degradació 
ambiental, la contractació pública ha de potenciar i ha d'ajudar a potenciar totes les actuacions que 
aportin valor al contracte, i no es valori tan sols el preu. I ajudin a aconseguir un creixement sostenible 
amb la promoció d'una economia que utilitzi amb més eficàcia els recursos , que sigui més verda i més 
competitiva i també que fomenti una economia amb un alt nivell d'ocupació que ajudi a la cohesió 
econòmica social i territorial, tal com marca i escriu la Comissió Europea en el marc del programa 
“Europa 20 20”. Nosaltres ho compartim i aquesta Guia és el primer pas per aconseguir-ho: 
sistematitzar i organitzar la contractació de l'Ajuntament perquè sigui entesa només com un procés 
sinó com una eina de transformació per assolir aquests objectius que ara parlava i contribuir també 
des de la ciutat. 

Abans d'acabar vull agrair la feina de tots els tècnics i juristes de diferents serveis municipals implicats 
en la redacció d'aquesta guia, en especial tècnics de Serveis Socials, del Pla per la igualtat, de 
Promoció econòmica, de Serveis i de Medi Ambient. I la feina i coordinació i direcció del Servei de 
Sontractació i la seva responsable Núria Blanchar.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanat un torn d'intervenció, no sé si per part del partit 
Popular, sí? Endavant 

Senyor Moya: Gràcies Alcalde, i molt bona nit a tots i totes. Molt breument, agrair també a tu Alba la 
mà estesa sempre pel diàleg i molt breument, aquesta contractació pública més responsable permetrà 
aquesta administració administrar de forma molt més eficaç els calers que surten d'aquesta, que al 
final són de tots, i ho has explicat molt bé, i penso que estem totalment d'acord amb aquesta Guia de 
compra responsable.
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Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, endavant senyor Navarro, té la paraula,

Senyor Navarro: Bona tarda a tothom, primer de tot fer una prèvia, agrair doncs, aplaudir fins i tot en 
aquest cas la manera de fer que ha tingut l'equip de Govern, l'atenció que se'ns ha tingut, no ha estat 
fàcil, per les nostres agendes i sobretot per la feina que fem, de poder-ne parlar, però al contrari, hem 
de dir, igual que ho diem altres vegades, doncs que l'equip de Govern ha insistit especialment Alba 
Barnusell a incorporar, a poder tenir el diàleg i en aquest sentit és una cosa que cal destacar i 
esperem que sigui molt més sovint que succeeix això.

Voldríem fer una reflexió sobre el document que es presenta, pensem que globalment és un document 
doncs que mostra unes pautes d'avenç en la direcció correcta, però també pensem que encara 
hauríem de fer molt més, i alguns aspectes que aplaudim, en concret voldríem destacar el fet que 
s'incorporin en les clàusules, en qualsevol dels casos, les empreses hagin de complir amb la 
legislació laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, i amb els convenis col·lectius 
d'aplicació. La qual cosa era per nosaltres un requisit mínim alhora que s'havia d'incorporar en els 
nous plecs.

En segon lloc també doncs ens felicitem pel fet que les empreses guanyadores del concurs estiguin 
obligades a subcontractar plantilla, garantir la permanència les persones que ja executaven a 
prestació, que s'hagi de mantenir els salaris i les condicions laborals sectorials. Recordem que això 
hagués evitat els acomiadaments que es van viure fa un temps pel que fa a l'enllumenat públic 
municipal. També aplaudim la que s'hagin inclòs les clàusules sobre igualtat de gènere, sobre inclusió 
de discapacitats, i també les clàusules sobre evasió fiscal que és un tema important i què ens 
preocupa a tots i totes, sota l'epígraf lluita contra la corrupció. I que en aquest mateix epígraf també 
s'hagi inclòs la nostra proposta de reclamar com a mesura de transparència a les empreses 
concursants que presentin declaració de no haver efectuat donació alguna a partits polítics. Recordem 
que algunes empreses que han prestat servei a l'Ajuntament de Granollers han estat acusades de 
pràctiques similars. 

Tot i això també trobem que hi ha elements doncs que no s'han tingut prou en compte i en aquest 
sentit doncs el sentit del vot bé d'aquestes dues coses, lamentem que no s'hagi incorporat una 
proposta que per nosaltres important que era garantir un mínim salarial món més just del que s'està 
produint fins ara, en aquest sentit doncs l'establiment d'un salari de mil euros com a salari mínim ens 
semblaria imprescindible tal com es va aprovar en el ple de data vint-i-vuit de juny de dos mil setze, 
també lamentem doncs que no s'hagi incorporat la proposta que s'afavoreixi empreses que tinguin 
almenys un quaranta per cent de la plantilla en contractació indefinida, amb els problemes que hi ha 
en aquest moment per la manca de contractació indefinida trobem que l'Ajuntament podria fer molt 
més en aquest sentit, també el fet doncs que no s'hagin tingut en compte criteris d'adjudicació com ara  
la conciliació corresponsable del temps, l'accessibilitat universal , o l'impuls de l'economia cooperativa, 
social i solidària, tot això pensem que són temes que potser haurem d'avançar en uns propers 
documents i que doncs haurien de ser presents a l'hora de fer la contractació per part de l'Ajuntament 
en un futur no gaire llunyà.
 
Per últim lamentem doncs que tot això no sigui de caràcter obligat per les empreses municipals, se'ns 
diuen al document doncs que això serà amb caràcter facultatiu, amb caràcter voluntari, i creiem que 
aquí també es podria haver fet un pas endavant per tal d'introduir-ho, igual que en l'àmbit municipal, 
en l'àmbit de les empreses. Per tant, doncs, nosaltres ens abstindrem i un altre cop agrair la voluntat 
del Govern pel diàleg en aquest cas i tot i això creiem que és un document que encara hauria pogut 
haver-hi hauria pogut avançar molt més. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans, senyor Carmany, té la paraula endavant,
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Senyor Carmany: Bé, bona tarda gràcies. Em sumo a l'agraïment dels altres partits, a la voluntat de 
diàleg que ha tingut l'Equip de Govern, en especial la regidora. Bé, nosaltres creiem que és un bon 
document, ja que no només es valorarà el tema econòmic sinó que en aquest document el que fa és 
comprometre'ns a tindrà altres coses en compte, com són el medi ambient i la sostenibilitat, protegir 
encara més les situacions laborals i garantir la inserció laboral a col·lectius amb riscos d'exclusió 
social i la importància d'igualtat entre dones i homes en el món laboral. Molt important també la 
inclusió en aquest document de l'ètica, sobretot incidint en els drets humans i la lluita contra la 
corrupció. En termes generals creiem que és un bon document que donarà garanties necessàries per 
a la contractació, per tant nosaltres votarem favorablement aquesta proposta. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerre Republicana, el senyor Mur té la paraula endavant,

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bona nit a tothom, des d'Esquerra Republicana Acció Granollers, que 
diem que una de les responsabilitats de l'administració pública és afavorir de forma indirecta el foment 
d'una ocupació inclusiva estable i de qualitat. La contractació pública socialment responsable ha de 
permetre entre d'altres, millorar la qualitat de l'ocupació que genera des del sector públic fomentant 
aspectes com l'estabilitat laboral, la igualtat d'oportunitats, uns salaris dignes o la conciliació de la vida  
personal laboral i familiar. A més també pot fer de la contractació pública una eina per a generar un 
impacte social que acabi beneficiant els col·lectius més vulnerables i a les persones en risc d'exclusió 
social.
 
Hem pogut constatar que algunes de les empreses de serveis que treballen a vegades pels 
ajuntaments ofereixen pitjors condicions laborals als seus treballadors i treballadores que les que el 
propi Ajuntament ofereix al seu personal. L'externalització de serveis per part dels ajuntaments i 
l'ajustament dels imports de licitació d'aquest servei sovint ocasionen llocs de treball més precaris i 
més mal pagats, a tall d'exemple una persona que treballi indirectament pel nostre Ajuntament pot 
arribar a cobrar per fer la mateixa feina que un altre, un vint o un quaranta per cent menys. És per tot 
això que el seu moment Esquerra Republicana va presentar un document on vam demanar a l'Equip 
de Govern una reconsideració de les clàusules de contractació. I en aquesta legislatura hem intentat, 
procurarem, que això arribi a bon port.
 
De fet, aquest és un document en què més o menys, per dir-ho així a l'engròs, hi hem estat treballant 
durant sis mesos, i que avui arriba al Ple, un document que arriba enriquit, unes clàusules de 
contractació que són molt millors que les que hi havien fins ara i en aquest sentit des d'Esquerra 
Republicana Acció Granollers estem satisfets. Però la veritat és que, i en aquí coincidim potser amb 
els companys i companyes de la CUP, la nostra voluntat, ja que ens hi posàvem, era anar una mica 
més lluny, ho han comentat ells i nosaltres coincidim, per tant ara repetiré una mica alguns dels 
arguments. 

Temes que no s'han inclòs i que nosaltres consideràvem que era interessant qui hi fos, en l'apartat 
d'obligatòries i/o de facultatives, com dèiem abans, la clàusula de solvència tècnica per exigir 
experiència en la prestació de serveis de caràcter social o assistencial, valorar la presentació d'un pla 
de formació, valorar el compromís de les empreses de serveis per millorar les condicions laborals dels 
seus treballadors i treballadores, a més creiem que calia fer especial èmfasi en les condicions 
salarials i garantir aquest mínim de mil euros mensuals, Esquerra proposàvem que la presentació dels 
plans d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i de les mesures de conciliació laboral familiar i 
personal fossin criteris d'adjudicació per motivar les empreses que no en disposen, això només és 
obligatori a les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, per tant en aquest cas els 
obliguem a fer una cosa que hi estan obligats a fer, nosaltres preteníem que les empreses de menys 
de dos-cents cinquanta treballadors tinguessin el compromís, la necessitat de comprometre's a tenir 
un pla d'igualtat per poder accedir a les licitacions a l'Ajuntament, ja que en aquest cas no estan 
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obligats per llei. També demanàvem, en la fase d'adjudicació, es puntués a les empreses que es 
comprometessin a millorar les mesures de conciliació de la vida laboral familiar i personal .
 
Altres que no s'han tingut en compte, en aquest cas, aquests aspectes que he mencionat fins ara, són 
aspectes que nosaltres consideràvem que havien de ser obligatoris i que en aquests moments estan 
en el paquet de facultatius, i per tant aquí és on discrepen una miqueta, d'altres que en aquest cas no 
s'han considerat, era que les empreses, que es contractessin fomentessin la contractació a temps 
complet i indefinit, l'obligació de no incrementar la temporalitat del personal adscrit al servei, el deure 
de l'Ajuntament de participar activament en els processos de mediació del Tribunal Laboral de 
Catalunya, en cas de conflicte laboral. Informar anualment a la Comissió pertinent, sobre l'avaluació 
de l'aplicació i compliment de la guia, d'aquesta guia de clàusules contractuals, ho farà la Comissió de 
treball per la contractació pública responsable, on els grups polítics no tenim representació.

Creiem per tot plegat, que la manca, hi ha hagut una mica de manca d'ambició, tenim un bon 
document, tenim unes bones intencions, però considerem que hi ha una manca de responsabilitat pel 
que fa al seguiment del compliment d'aquestes clàusules. Si dic manca de responsabilitat, vull dir que 
no queda molt identificat, com ens farem responsables de fer el seguiment d'aquestes clàusules.

Tot plegat entenem que és un document que va molt més enllà del que teníem, per tant és un 
document en si que tendeix a la positivitat, per nosaltres no és allà on volíem arribar, per aquesta raó 
el nostre vot en aquest punt serà d'abstenció.
 
En aquí i per acabar sí que, com han fet els altres Grups, perquè crec que avui val la pena fer-ho, 
agrair tant a la regidora Alba Barnusell com a la cap de contractació, la Núria Blanchar, la seva 
disponibilitat per debatre i treballar aquest document, que ha anat millorant dia a dia, i que estem ben 
segurs que en el futur encara incorporarà més millores. Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per Convergència i Unió, el senyor Sastre, endavant,

Senyor Sastre: Moltes gràcies Alcalde, bona nit a tothom. Bé, sobre amb aquest document, aquesta 
Guia per la contractació pública responsable, en primer lloc reiterar una cosa que ja s'ha dit per part 
de tots els Grups i que al final, entenc, també hi hauria d'haver, i ve sent habitual, que és aquest diàleg 
que parlem entre Govern i oposició, o hauria de ser habitual, i en aquest cas ha estat així.

Fer quatre observacions, i una mica especificar quines són les aportacions que va voler posar sobre la 
taula aquest Grup i que es van debatre amb la regidora Alba Barnusell, i que algunes s'han incorporat, 
i d'altres no, d'altres amb una certa manera, però que en tot cas doncs totes s'han considerat i si no 
s'han incorporat, ha sigut amb una argumentació raonada del perquè no es feia.

Entenem que aquest document és una mica equivalent a la responsabilitat social corporativa que ja 
existeix en el món de l'empresa, i en tot cas les empreses doncs la seva finalitat és una determinada, 
l'administració no és una empresa, malgrat que en alguns punts coincideix amb alguns elements de 
gestió, per bé què l'administració l'objectiu que té és doncs treballar pel bé comú, però és que a més a 
més aquí incorporem un nou element que és treballar pel bé comú i aquest treball que a més a més 
generi bé comú, és a dir al final quan nosaltres com Ajuntament doncs contractem un determinat 
servei, una determinada doncs empresa, companyia, centre, etcètera, a més a més aquests diners 
que s'inverteix que al final acaba revertint amb ciutadans de forma tangencial, de forma lateral, també 
generi doncs un aprofitament a nivell social , per tant pensem que és realment interessant. 

Entenem també que aquest document, són directrius, és cert, i ho comentaven altres grups, és a dir, 
no és facultatiu, no perdó, no és d'obligat compliment en el sentit de què aquest document ha de fer un 
triple equilibri, per una banda ha de casar la intencionalitat política, perquè aquest document conté 
una intencionalitat política, és a dir, hi ha una voluntat i en aquest cas jo crec que és compartida per 
tots els grups d'aquest Consistori, que és d'anar en aquesta línia, és a dir, de portar un valor afegit a 
nivell social en tota la contractació d 'aquest Ajuntament i que no només, no només perquè és un criteri 
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que al final també s'ha de tenir en compte, treure-li pes al criteri econòmic, per tant ha de conjugar la 
intencionalitat política amb la possibilitat jurídica, perquè al final quan parlem doncs de contractació 
això es regeix per unes lleis que sobrepassen, per descomptat, a l'àmbit municipal, és a dir, que no 
vénen donades per l'àmbit municipal pròpiament dit, i que per tant s'han de complir perquè si no doncs 
aleshores entrem en una dinàmica que coneixem bé tots en aquest Ajuntament per casos recents 
d'impugnacions, recursos que entorpeixen la pròpia contractació, i que per tant aleshores no només 
no estem generant un bé comú de forma tangencial sinó que tampoc l'estem generant de forma 
directa, perquè sinó podem contractar llavors no podem fer res. 

I finalment, que també s'adapti a la realitat del mercat, i m'explicaré una miqueta millor respecte a 
això, al final quan parlem de mercat i sobretot parlem, i això és una cosa que l'hem comentat amb la 
regidora Barnusell, sobretot quan parlem del més proper a nosaltres, d'aquelles empreses potser més 
vinculades a Granollers, i per tant aquestes que són més petites i mitjanes, doncs evidentment si 
convertim aquest document en una tirallonga de condicions draconianes, doncs hi haurà empreses 
que no ho podran complir, i per tant estarem vetant de la pròpia contractació a moltes d'aquestes 
empreses. 

En aquest sentit, clar, hi ha algunes d'aquestes aportacions, observacions, que fèiem des d'aquest 
Grup, que cauen per algun d'aquests motius, per exemple, nosaltres demanàvem que s'establís un 
percentatge mínim de la puntuació dels concursos basats en criteris socials, ètics, ambientals, no 
inferior al quaranta per cent, és a dir que com a mínim, aquesta puntuació, el quaranta per cent, 
vingués d'aquest espai, això genera una sèrie de dificultats jurídiques i també de resposta del mercat 
per donar resposta en aquestes contractacions, i per tant no s'ha pogut especificar d'aquestes 
maneres. En la mateixa línia, també demanàvem doncs establir uns mínims fixos de contractes 
reservats a centres especials de treball o bé a empreses d'inserció sociolaboral, que això en 
determinats àmbits ja s'està, ja s'està fent, i jo crec que la prova doncs és la concessió del restaurant 
del teatre Auditori a l'empresa el Gato Verde, per tant jo crec que ja es va en aquesta línia, però 
pensem que s'han d'establir uns mínims fixos d'alguns contractes que vagin cap a aquest tipus 
d'entitats, d'empreses.
 
Nosaltres també fèiem una valoració que l'Ajuntament pogués valorar l'origen, i també si parlem en 
termes d'igualtat de gènere, de l'aparença, podríem dir, de les peces de roba en aquelles empreses 
que es contracten on els empleats van uniformats, això es va comentar amb la Regidora, genera unes 
dificultats extres que ara mateix, des de l'Ajuntament doncs no es poden assumir, que anirien 
vinculades al que seria la compra ètica, però que ara mateix no es poden assumir, tot i així, també 
s'està treballant en aquesta línia, fins i tot des de la pròpia Generalitat. També demanàvem establir un 
percentatge mínim de dones en plantilla dedicades a l 'execució del contracte, que això evidentment en 
algunes determinades obres o àmbits genera una dificultat, però sí que hi ha, parlava el regidor Mur 
també, del tema del Pla d'Igualtat, de sol·licitar-lo en aquestes empreses.
 
I finalment el que si demanàvem també, és que s'establís tot un Pla de formació del personal de 
l'Ajuntament per tal que aquestes licitacions, aquesta contractació en el moment de redactar els plecs 
de clàusules que el regeixen, siguem el màxim de rigorosos possibles, que no dic que no se n'estigui 
sent ara mateix, però sí que evidentment estem explorant un terreny en certa manera desconegut, i 
per tant, si no som molt rigorosos, caurem en allò que deia abans d'un recurs permanent a tota la 
contractació pública, i ja sabem que el qui recorren generalment són aquelles grans empreses que 
poden costejar grans bufets d'advocats, i els que no recorren són aquelles empreses potser més 
petites, amb una capacitat econòmica menor, i per tant ja sabem després qui acaba sent perjudicat, i 
per això és essencial que des del propi Ajuntament se sigui quirúrgicament precís a l'hora de redactar 
aquest tipus de licitacions.

En tot cas, fetes totes aquestes valoracions, sí que pensem que és un document que enriqueix, un 
document que va en la bona línia, i des d'aquest Grup i donarem suport. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, en absència del portaveu titular, el portaveu adjunt, té avui la seva oportunitat, 
senyor Camps té la paraula,
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Senyor Camps: Molt bé, bona tarda a tothom, bé la Guia per la contractació pública responsable l'hem 
d'entendre com una clara aposta de l'Ajuntament de Granollers per incloure objectius socials, ètics i 
ambientals en la contractació. Ho ha dit la regidora Alba Barnusell, anualment l'Ajuntament de 
Granollers adjudica uns 27 milions d'euros, i ha de ser un aparador per les empreses en l'adopció de 
criteris socials, ètics i ambientals, com comentava. Una guia que ha estat el resultat, ho voldria 
ressaltar, del treball compartit, també si ha referit la regidora des de diferents serveis, amb el lideratge 
del servei de Contractació, amb la participació del servei de Medi ambient, Serveis municipals, de Pla 
d'igualtat homes dones, de Promoció Econòmica, d'Atenció a les persones amb discapacitat, per tant 
és la suma de moltes visions, i un document, que en aquest sentit surt enriquit amb tantes mirades.

I hem d'entendre aquesta Guia, en el marc d'un important procés de millora de l'administració pública 
local, en l'atenció al ciutadà, en posar a l'abast les noves tecnologies de la comunicació, com el Portal 
de dades obertes, en el desenvolupament per exemple de l'administració electrònica, perquè es tracta 
d'avançar d'una manera decidia cap a una administració que practica la bona governança, la 
transparència, l'eficàcia i la innovació. I compartim el triple equilibri, en paraules del regidor Àlex 
Sastre, veurem totes les aportacions que hi ha hagut des dels diferents Grups Municipals. Som 
conscients que iniciem un camí que caldrà anar aprofundint , però entenem que aquest és un gran pas, 
ferm, i que no té marxa enrere.

Alcalde: Moltes gràcies, farà la primera rèplica la regidora Alba Barnusell , endavant,

Senyora Barnusell. Gràcies Alcalde. En aquest cas, no serà una rèplica, és per complementar algunes 
de les coses que s'han dit, i no aniré desgranant un per un tots els punts, però si fer una reflexió 
global. En aquest cas sí que és un document i una guia que s'ha d'aplicar a l'Ajuntament i a totes les 
empreses municipals que té l'Ajuntament, per si hi havia alguna cosa que no quedava clara, ho 
acabarem, però a tots els organismes dependents, per tant les tres empreses públiques que també té 
l'Ajuntament, també s'han de guiar i s'hi han de basar en aquesta Guia.

Una altra reflexió s'ha comentat, però m'agradaria, arrel de les intervencions dels diferents grups, és 
una Guia, per tant no és un document tancat, és una eina i en cada moment caldrà concretar el 
clausulat del contracte, és una guia que marca, encara hem d'anar més lluny, si, i molt, i ho 
comparteixo i ja ho deia, és un primer pas, però sí que hem d'anar a un ritme que la petita i mitjana 
empresa sobretot del territori, si pugui adaptar, i comentava també el regidor Àlex Sastre, si 
col·lapsem a nivell de burocràcia i si comencem a demanar plans, papers, declaracions, 
malauradament algunes de les empreses del territori no s'hi podran presentar per les dimensions de 
les empreses, per tant hem d'anar gradualment incorporant nou clausulat i nous reptes.

Per tant, si transformem com demanaven alguns dels grups, alguns d'aquests elements, alguns 
d'aquests valors de facultatiu, per tant, d'opcional a obligatori, ens trobarem que moltes empreses 
quedarien excloses, tal com ara tenim la contractació. I veiem també quina és la realitat territorial 
nostra, que no és la com podria ser la de l'àrea metropolitana de Barcelona o la de la ciutat de 
Barcelona, que és un dels ajuntaments que va treure una Guia de contractació, aproximadament fa un 
mes i mig i amb els quals també hi hem estat treballant i hem estat seguint . 

Però sí que valorar sí, i ja ho hem incorporat també arrel algun suggeriment, sobretot valorar mantenir 
i augmentar les condicions socials i laborals i salarials, valorar l'estabilitat amb la plantilla, valorar i 
molt la conciliació familiar i del treballador , i valorar també l'impuls de l'economia social i col·laborativa 
i d'altres. Però sí que en aquest cas a mi m'agradaria remarcar que com ho hem entès nosaltres, i com 
ho entenem, la contractació pública no pot perjudicar d'una banda el que marca la llei que és la 
concurrència de les empreses, pública en les licitacions i la igualtat de tracte , però sí que amb aquesta 
Guia el que pretenem és fer una acció positiva a favor de les empreses que demostrin una 
consciència social i unes bones pràctiques amb tots els valors que conté la Guia, però no de manera 
obligatòria sinó de manera  positiva, i valorant.
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Entenem que aquestes mesures s'han de considerar com una invitació a les empreses licitadores, 
com deia sense ser obligatòries, de manera que de mica en mica i a poc a poc, les empreses les vagin 
incorporant en la seva oferta i en la seva manera de fer. Són aquelles clàusules que han de provocar 
un canvi cultural en sectors empresarials i professionals i han de transformar i han de fer caminar que 
aquests contractistes amb responsabilitat social a model de negoci social col·laboratiu, com ara us hi 
referíeu, o s'hi referien diferents grups, amb preocupació pel territori també per les persones que hi 
viuen, tinguin una valoració positiva.
 
Podríem ser més agosarats, sí, però estaríem excloent empreses en aquest moment del territori, com 
que nosaltres en aquests moments com a regidors de l'Equip de Govern estem governant, i ens toca 
governar, hem cregut que hem de ser realistes i hem d'anar més a poc a poc, tenim un any, tenim un 
any al davant, i sí que a mi m'agradaria acabar amb uns compromisos que és: u, anar més lluny, dos, 
difondre aquest document i fer-ne partícips a les empreses també com una bona manera d'estendre 
bones pràctiques socials, mediambientals i ètiques, fer, que també sortia per aquí i es demanava, un 
seguiment de la seva aplicació i avaluar-ne conjuntament els resultats obtinguts i aconseguits, i jo em 
comprometo a fer-ho en el si de la Comissió Informativa, revisar la Guia, i incorporar aquells aspectes, 
o fer les modificacions necessàries que calguin per tal que compleix els objectius que persegueix, i 
que en puguem incorporar d'altres, i puguem ser més agosarats, en un futur immediat, i també donar 
compte públicament de l'aplicació de les diferents mesures i també quin impacte té tant en el territori 
immediat com en la contractació pública. 

A mi sí que per acabar, tot i que igual hi haurà un segon torn, però m'agradaria allò tornar a agrair el 
debat i el diàleg amb tots els grups, perquè crec que han millorat, arrel d'aquests sis mesos com 
comentava el portaveu d'Esquerra Republicana, i a partir també d'un document que vam presentar i 
vam estar treballant plegats, però sí amb diferents mocions que s'han presentat en aquest Ple, les 
diferents aportacions que han permès treure a la llum com deia, una guia que obre el camí cap a una 
nova manera d'entendre la contractació pública d'una manera estratègica i que ens permeten avançar 
com a ciutat. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, obrim un segon torn, per part del Partit Popular? No? El senyor Navarro?

Senyor Navarro: Sí, jo voldria fer una, jo voldria fer una puntualització del que diu l'Alba, que estem 
d'acord, però sí que voldria dir doncs que nosaltres no volem excloure ningú en els processos de 
contractació, ara bé, creiem que la lluita contra la precarietat i les desigualtats des de les institucions 
públiques, hem de ser capdavanters i que per tant s'ha d'avançar molt més i en les empreses. També 
s'han de dir que encara que els hi demanem paperassa, això ha de ser prioritari, per tant per nosaltres 
en aquest sentit creiem que es podrien anar més enllà, gràcies,

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans, alguna intervenció? Endavant senyor Mur,

Senyor Mur: Gràcies Alcalde, només breument. Voldria en tot cas clarificar que la nostra abstenció en 
aquest punt, si em permeten una abstenció positiva, en el sentit que som conscients i ho volem 
reconèixer, que moltes de les propostes que vam fer en el nostre document s'han incorporat en el 
document de la Guia, s'han incorporat, per tant fins aquí la positivitat. 

Què passa? Que hi veiem una certa flexibilitat, que segurament com ha defensat la regidora Alba 
Barnusell és necessària, no dic pas que no, però que alhora també comporta el risc que aquesta 
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flexibilitat s'utilitzi de manera discrecional i per tant aquí hi hagui un punt de diguem-ne de caure en 
determinats errors, que poden beneficiar o als uns o als altres. Aquesta flexibilitat entenem que a 
mesura que vagin passant els temps, es vagi consolidant, diguem-ne que desapareixerà per dir-ho 
així, i en aquell moment ens sentirem molt còmodes amb aquesta Guia de contractació, i en aquests 
moments, insisteixo, ens sentim força còmodes en aquesta eina de contractació, perquè incorpora 
moltíssimes a les nostres propostes. Moltes gràcies.

Alcalde: Per part de Convergència no? El Grup Socialista tampoc? Ara si senyora Barnusell té ocasió 
de cloure el debat 

Senyora Barnusell: Només perquè no hem anat més enllà, però en cap cas allò, o més ben dit, a la 
Guia sí que és que recull com obligatori, i a més d'una proposta, i una proposta de la CUP, de passar 
obligatori a mantenir que el contractista mantingui les condicions i els pactes i també n'havíem parlat 
amb Esquerra Republicana, dels salaris mínims de conveni, tots els pactes establerts amb l'empresa 
anterior i les condicions laborals sectorials. Aquest és el mínim, i el que sí que apuntem és que hem 
de tendir, tendir no, hem de tendir a millorar i augmentar aquestes condicions, aquests salaris, i el que 
sí que farem és d'entrada valorar-ho positivament i valorar-ho amb criteri d'adjudicació, i més 
endavant quan també altres lleis estatals i autonòmiques ens ajudin, poder fixar l'obligatorietat a nivell 
de convenis i a nivells salarials .

En definitiva això de la contractació pública sí que ens serveix per fer una aposta més enllà al servei 
de les persones i de tots els ciutadans, dèiem perquè és un tema que ha defensat també i treballar pel 
bé comú. I agrair de nou i sobretot als membres que heu estat a la Comissió Informativa les propostes, 
el diàleg i l'obertura. I per tant seguim treballant, moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, és l'hora de votar.

S'aprova per MAJORIA ABSOLUTA, amb 20 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (12), CIU 
(3), ERC-AG-AM (2), C's (2) i PP (1); i 2 abstencions  del Grup Municipal CpG-CUP-PA (2). 

El regidor senyor Chakir El Homorani s'incorporà a la sessió

Alcalde: Passem al punt número 5, en el qual adoptarem, es proposa adoptar, la Declaració universal 
sobre els arxius, endavant, 

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADOPTAR INSTITUCIONALMENT LA DECLARACIÓ UNIVERSALDICTAMEN RELATIU A ADOPTAR INSTITUCIONALMENT LA DECLARACIÓ UNIVERSALDICTAMEN RELATIU A ADOPTAR INSTITUCIONALMENT LA DECLARACIÓ UNIVERSALDICTAMEN RELATIU A ADOPTAR INSTITUCIONALMENT LA DECLARACIÓ UNIVERSAL    
SOBRE ELS ARXIUSSOBRE ELS ARXIUSSOBRE ELS ARXIUSSOBRE ELS ARXIUS
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El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius  (DUA) l’any  2010 
a Oslo. L’ICA va ser creat per la UNESCO el 9 de juny del 1948, i des de llavors les dues 
organitzacions han col·laborat de forma intensa en la promoció dels arxius i des de l’any 2008. Amb 
motiu d’aquesta col·laboració, la UNESCO en la seva 36a Conferència General tinguda a Paris el 10 
de novembre de 2011 va adoptar una resolució on feia seva aquesta declaració i encoratjava els 
estats membres a tenir en compte els principis que aquesta formula i a aplicar estratègies i programes 
en el futur en llur respectiu àmbit nacional.

La Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), per tal de promoure el bon 
exercici de la professió d’arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, tan públic com privat, 
ha participat activament en la redacció i aprovació de la DUA. Va iniciar l'adopció el 20 de gener de 
2012, convertint Catalunya en els pioners a tot el món en l'adopció de la Declaració Universal sobre 
els Arxius. La Diputació de Girona es va adherir a la DUA el dia 18 de juny de 2013 i el Parlament de 
Catalunya ho féu el 17 de juliol d'aquest mateix any. El Parlament de Catalunya per tant, ha estat la 
primera cambra legislativa a nivell internacional que ha fet incorporat en el seu ideari tots els principis 
enumerats a la DUA.

L'AAC després de l'adhesió del Parlament de Catalunya va iniciar la campanya de vincular a les 
organitzacions catalanes, tant publiques com privades, a l’ideari de la Declaració Universal sobre els 
Arxius, actualment hi ha més de 110 ajuntaments i organitzacions catalanes que formen part del 
registre oficial d'institucions adherides a la DUA.

La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el paper clau 
dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de comptes democràtica, així 
com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica . Aquesta decisió és un 
pas molt important en la millora de la percepció per part del ciutadà del paper dels arxius, atès que 
ofereix una esplèndida oportunitat per augmentar la visibilitat dels arxius entre el públic en general i 
davant les administracions públiques.

Atès que l'Arxiu Municipal de Granollers te com objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques 
en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni 
documental de Granollers, tant en l’àmbit públic com privat.

Atès l'informe de la Directora del Servei de Projectes Estratègics, de data 28 de novembre de 2016, 
favorable a l'adopció institucional d'aquesta Declaració Universal sobre els Arxius . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel 
Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual es 
transcriu a continuació:

"Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que 
es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als arxius des del seu origen 
amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la 
seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen 
un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de 
la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la 
societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida .

Per això, nosaltres reconeixem:

 el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i 
intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats ;
 el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per a 
protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, 
documentar el present i preparar el futur;
 la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat ;
 la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja sigui el 
paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;



692

 el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, 
serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els 
seleccionen i els preserven per al seu ús;
 la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i custodis d’arxius 
públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius ;

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:

 S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius ; 
 la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o 
privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats ;
 es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, amb 
previsió de contractació de professionals degudament qualificats ;
 els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva 
fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;
 els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, 
dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
 els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable .”

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes per tal 
d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de promoció de les bones 
pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del 
patrimoni documental.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Comunicar l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Declaració Universal 
sobre els Arxius a l'Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) i ser inclosos al 
Registre oficial d'institucions adherides a la DUA. 

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació la Tinenta d'alcalde de Projectes Estratègics i 
Comunicació, endavant de nou senyora Barnusell,

Senyora Barnusell: Sí, i molt breument, i aquest és un tema d'unanimitat de tots els grups, com no 
podia ser de cap altra manera. Portem a Ple l'adopció institucional de la declaració universal sobre els 
arxius, per què? L'any dos mil deu, amb una mica d'història, el Consell internacional d'arxius, que va 
ser un organisme creat per la UNESCO, va aprovar aquesta declaració que portem avui a ple, amb la 
finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa com en la 
rendició de comptes democràtica, així com amb la preservació de la memòria social i col·lectiva i la 
investigació històrica.

L'Associació d'arxivers de Catalunya va participar activament en la redacció i aprovació d'aquesta 
declaració, i des d'aleshores aquesta associació ha estat activa en la seva divulgació per anar sumant 
adhesions, iniciant la seva adhesió com a entitat l'any dos mil dotze i convertint Catalunya en pionera 
a tot el món en l'adopció de la declaració universal sobre els arxius. Més endavant, al dos mil tretze, 
va ser el Parlament de Catalunya, que fou la primera cambra legislativa nivell internacional que va 
incorporar en el seu ideari tots els principis que recull aquesta declaració, al llarg d'aquests anys 
diversos ajuntaments de Catalunya i altres institucions i administracions d'arreu d'Europa i de l'estat, 
han fet aquest pas i avui és el moment com Ajuntament que també proposem fer-lo.
 
M'agradaria llegir-vos breument el primer paràgraf de la declaració on diu: els arxius registren 
decisions, accions i memòria, constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que ens transmet de 
generació a generació. Els documents són gestionats als arxius des dels seus orígens amb la finalitat 
de preservar-ne el valor i el significat, són fonts fiables d'informació que garanteixen la seguretat i la 
transparència de les actuacions administratives de les organitzacions, els arxius juguen un paper 
essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la 
memòria individual i col·lectiva . L'accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, 
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promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida . Un paràgraf que 
ha basat, des del dos mil tres, quan el Ple va aprovar el Pla director de l'arxiu, tota la feina i recorregut 
del nostre arxiu municipal.
 
Actualment, quatre dades, l'Arxiu ha descrit i catalogat més de vint-i-sis mil capses de documents i 
vint-i-una mil fotografies, i ha restaurat més de set mil set-centes pàgines de documents antics. S'han 
incorporat des del dos mil cinc dinou fons i col·leccions d'orígens privats, mil fotografies, cent 
pel·lícules, tres-cents documents sonors, i set-cents plànols, i amb la creació de la secció de fonts 
orals també s'han integrat més de dues-centes entrevistes, i a la secció de fons audiovisuals 
quatre-cents trenta films, i per acabar de complementar l'arxiu digital actualment hi tenim cent 
vint-i-set mil seixanta-vuit pàgines de documents que van des de l'any mil vuit-cents quaranta-dos a 
mil nou-cents noranta.
 
Em semblava important poder donar alguna dada i remarcar la feina que s'ha fet al llarg de tots 
aquests anys a l'arxiu municipal, que estat possible gràcies a la perseverança de la directora de 
l'Arxiu, la Roser Rodríguez, de tots els tècnics i voluntaris que hi han treballat, i sobretot de totes 
aquelles persones de la ciutat i de fora que amb les seves donacions han contribuït a fer ric el 
patrimoni documental de la ciutat i a documentar la seva història . Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, tal com deia la Regidora en aquest apartat hi ha unanimitat, per tant, aprovem 
per unanimitat aquesta Declaració universal sobre els arxius .

S'aprova per unanimitat

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, endavant senyora 
Secretària, el punt número sis,

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LES    
ORDENANCES FISCALS PER A LORDENANCES FISCALS PER A LORDENANCES FISCALS PER A LORDENANCES FISCALS PER A L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2017201720172017,,,,    AMB RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONSAMB RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONSAMB RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONSAMB RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS    
INTERPOSADES CONTRA LINTERPOSADES CONTRA LINTERPOSADES CONTRA LINTERPOSADES CONTRA L ''''ACORD DACORD DACORD DACORD D''''APROVACIÓ INICIALAPROVACIÓ INICIALAPROVACIÓ INICIALAPROVACIÓ INICIAL

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 25 d'octubre de 2016, va acordar aprovar inicialment la 
modificació de les Ordenances fiscals per a l 'exercici 2017, 

Amb relació amb l'acord d'aprovació inicial de modificació de les Ordenances fiscals que regiran a 
partir de l'1 de gener de 2017, s'han formulat les al.legacions següents:

1. Al·legacions presentades pel senyor Àngel Escolano Rubio, advocat col·legiat  33.492 del Col·legi 
d'Advocats de Barcelona, actuant com a representant de l'Associació empresarial de marxants de 
Catalunya, (AEMCA), de data 17/11/2016, amb registre d'entrada núm. 21772.

En l'escrit amb registre d'entrada número  21772, concretament fa referència als  imports de la quota 
fixats per l'epígraf 6, en relació amb l'article 5, de l'Ordenança fiscal 2.16, que regula la taxa per 
l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, per l'any 2017. A parer seu, la 
quota del tribut que en ells es defineix és excessiva i no es troba justificada, demanant que es 
modifiqui.

2 Al·legacions presentades pel senyor Jordi Pueyo Tapies, actuant com a representant del grup 
municipal de la Crida per Granollers-CUP, de data 2/12/2016, amb registre d'entrada núm. 
2016022894.
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En l' escrit amb registre d'entrada 2016022894,  concretament proposa:

a) Suspendre cautelarment l'aprovació dels tipus impositius de l'ordenança fiscal 1.1. Impost sobre 
béns immobles, a l'espera de conèixer els coeficients d'actualització dels valors cadastrals, que s'han 
de publicar en la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Acollir-se al termini extraordinari ampliat 
fins a l'1 de març de 2017 per aprovar definitivament el tipus de gravamen de l 'IBI.

b) Sol·licitar formalment al Cadastre de Catalunya l'inici d'un procediment de valoració col·lectiva de 
caràcter general dels valors cadastrals, per tal de poder actualitzar els valors dels immobles de la 
ciutat en funció del valor de sòl i de la construcció .

c)   Que s'estableixi la imposició de la taxa per la prestació del servei d'abastament domiciliari d'aigua 
potable, amb aprovació de l'Ordenança fiscal corresponent, de conformitat amb el contingut de la 
sentència del Tribunal Suprem de 23/11/2015 (RJ.100/16).

Amb relació a la primera al·legació s'informa:

Les al·legacions presentades per AEMCA que motiven aquest escrit s'adrecen contra l'epígraf 6, en 
relació amb l'article 5, de l'Ordenança fiscal 2.16, reguladora de la taxa per l'ocupació de béns de 
domini públic amb llocs de venda i publicitat per a l'any 2017, que no es objecte de modificació ni se 
sotmet a exposició pública de cap tipus.

AEMCA no té en compte que allò que s'aprova, mitjançant l'acord de Ple del 25/10/2016, no és 
l'aprovació inicial d'aquesta ordenança fiscal en la seva integritat, que ja es troba vigent des 
d'exercicis anteriors, sinó únicament de la seva modificació puntual, específicament, dels epígrafs 
assenyalats (5 i 7, en relació amb l'article 5 de la norma). Per tant, allò que és objecte d'exposició 
pública és exclusivament aquest acord i els seus antecedents que, en cap cas, fan referència a 
l'epígraf objecte de l'al·legació presentada que es considera improcedent. En ells no s'ha de justificar 
la forma en que es determina el contingut de l'epígraf 6 perquè, no és objecte de modificació i es troba 
vigent des que en el seu dia es va aprovar i publicar el seu contingut .

D'altra banda, s'ha de tenir present que les reclamacions presentades en el tràmit d'exposició pública 
no suposen un acte d'impugnació sinó d'instrucció, l'única virtualitat del qual és de la participar en la 
formació de la voluntat política en matèria de tributs locals .

Si AEMCA considera que l'epígraf 6 esmentat, en la redacció i contingut que presenta actualment 
(arran de l'aprovació en el seu dia realitzada, seguint els tràmit legals d'aplicació) no és correcta des 
del punt de vista de la seva adequació a la legalitat, sempre podrà impugnar-lo de forma indirecta 
quan es notifiquin les liquidacions corresponents que suposen la seva aplicació al cas concret .

Amb relació a la segona al·legació s'informa:

Les al·legacions presentades per la Crida per Granollers - CUP  que motiven aquest escrit,  s'adrecen 
contra qüestions que no son objecte de modificació ni se sotmeten a exposició pública de cap tipus .

La Crida per Granollers - CUP no té en compte que allò que s'aprova, mitjançant l'acord de Ple del 
25/10/2016, no és l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal 1.1 en la seva integritat, que ja es troba 
vigent des d'exercicis anteriors, sinó únicament de la seva modificació puntual, específicament, de 
l'article 6, relatiu ales bonificacions del tribut. Per tant, allò que és objecte d'exposició pública és 
exclusivament aquest acord i els seus antecedents que, en cap cas, fan referència al tipus de 
gravamen de l'impost, la valoració cadastral o l'establiment d'una taxa per la prestació del servei 
d'abastament domiciliari d'aigua potable que son objecte de les al·legacions presentades que es 
consideren improcedents. En ells no s'ha de justificar cap de les qüestions plantejades perquè, no son 
objecte de modificació i, pel que fa a la regulació de l'impost de béns immobles, es troba vigent des 
que en el seu dia es va aprovar i publicar el seu contingut.

D'altra banda, s'ha de tenir present que les reclamacions presentades en el tràmit d'exposició pública 
no suposen un acte d'impugnació sinó d'instrucció, l'única virtualitat del qual és de la participar en la 
formació de la voluntat política en matèria de tributs locals .
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Això no obstant, en relació exclusivament a la possible modificació del tipus de gravamen de l'impost 
de béns immobles, atès que en data 3/12/2016 es publiquen els coeficients d'actualització 
corresponents, cal entendre que, un cop aprovada definitivament la modificació provisional de la 
modificació de l'Ordenança fiscal 1.1, relativa només a la bonificacions del tribut, objecte de 
l'exposició pública que motiva les al·legacions presentades, es pot procedir a iniciar un nou expedient 
de modificació d'aquesta mateixa ordenança, pel que fa únicament al tipus de gravamen, acordant la 
seva aprovació provisional amb posterior exposició publica i aprovació definitiva, per tal de poder-la 
publicar abans del dia 1/03/2017 i acollir-se així a la possibilitat que preveu la disposició addicional 13 
de la Llei reguladora de les hisendes locals .

Sense perjudici d'allò que s'ha exposat, cal considerar que, a efectes de transparència, es pot 
plantejar la conveniència de considerar, a més, aquestes al·legacions com una sol·licitud concreta 
d'informació tributària dels particulars, a contestar com a tal, o com un exercici concret del dret de 
participació política dels membres electes del consistori, de conformitat amb la regulació legal que 
s'ha transcrit i, a tal efecte, traslladar la posició municipal respecte les qüestions plantejades. En 
última instància també es pot valorar la conveniència de considerar-les com l'exercici del dret de 
petició, si s'aprecia l'existència les circumstàncies previstes per al seu exercici .

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

I. L'article 16.1 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, estableix que els acords de modificació de les ordenances fiscals 
han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les dates de la seva aprovació i del 
començament de la seva aplicació.
II. L'article 17.1 del Reial decret legislatiu esmentat disposa que els acords provisionals adoptats per 
les corresponents corporacions locals per les modificacions de les ordenances fiscals, s'exposaran en 
el tauler d'anunci de l'entitat durant trenta dies, com a mínim, dintre els quals els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
A continuació assenyala que, acabat el període d'exposició pública, les corporacions locals adoptaran 
els acords definitius que siguin procedents, resolen les reclamacions que s'haguessin presentat i 
aprovant la redacció definitiva de les modificacions a que fa referència l 'acord provisional.
III. L'article 164 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per al que s'aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals , prescriu que constitueix l 'expedient el 
conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d'antecedent i fonament a la resolució 
administrativa, així com les diligències encaminades a executar -la.
Afegeix que els expedients es formaran mitjançant l'agregació successiva de quants documents, 
proves, dictàmens, decrets, acords, notificacions i demés diligències hagin d'integrar-los, i les seves 
fulles útils seran rubricades i foliades per als funcionaris encarregats de la seva tramitació .
IV. L'exposició pública és un acte d'instrucció del procediment d'elaboració o modificació d'una 
disposició de caràcter general que està pensat per que tots aquells que tinguin interès en l'afer puguin 
examinar l'expedient o la part d'aquest que s'acordi i adduir allò que estimin pertinent. Les 
reclamacions en ell formulades son simples al·legacions  (STS 22/01/1986 RJ.64).
V. Una cosa es l'aprovació o modificació de l'ordenança fiscal per un exercici concret, que segueix els 
tràmits establerts a la Llei reguladora de les hisendes locals, i una altre de diferent la pretensió d'un 
interessat exercida per la negativa municipal a introduir en la modificació de l'ordenança un acord 
previ municipal que va anul·lar un tipus impositiu incrementat diferent per l'any anterior (STS 
27/11/2014 RJ.6041).
En el cas de la modificació d'una ordenança fiscal ja existent, només s'exigeix la publicació del text de 
la modificació en el butlletí oficial. No cal la publicació del text consolidat resultant de la modificació, 
essent suficient amb donar publicitat als concret preceptes que han estat afectats per la nova redacció 
(STS 27/11/2014 RJ.6041).

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Desestimar les al·legacions presentades per l'Associació Empresarial de Marxants de 
Catalunya (AEMCA), perquè s'adrecen contra qüestions que no són objecte de modificació ni es 
sotmeten a exposició pública de cap tipus, per la qual cosa són improcedents. En aquest cas, l'epígraf 
6, en relació a l'article 5, de l'Ordenança fiscal 2.16, quan la modificació puntual que s'aprova 
provisionalment i es sotmet a exposició pública únicament fa referència als epígrafs 5 i 7 del precepte 
assenyalat.
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SegonSegonSegonSegon.... Desestimar les al·legacions presentades per la Crida per Granollers - CUP, perquè s'adrecen 
contra qüestions que no són objecte de modificació  ni es sotmeten a exposició pública de cap tipus, 
per la qual cosa són improcedents. En aquest cas, el tipus de gravamen de l'IBI, la valoració cadastral 
i l'establiment d'una taxa per la prestació del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable, quan la 
modificació puntual que s'aprova provisionalment i es sotmet a exposició pública només fa referència 
a l'article 6 de  l'ordenança fiscal 1.1 relatiu a les bonificacions pels motius exposats . 

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar definitivament la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals , d'acord amb el contingut que es recull a l'Annex.

QuartQuartQuartQuart....        Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances fiscals dels IMPOSTOS, en els 
termes que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:

Ordenança fiscal 1.1: reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal 1.2: reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal 1.3: reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal 1.4: reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana.
Ordenança fiscal 1.5: reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances fiscals de les TAXES que es citen a 
continuació, en els termes que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:

Ordenança fiscal 2.1: reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per 
l'expedició de documents administratius.
Ordenança fiscal 2.2: reguladora de la taxa per serveis urbanístics i d 'habitatge.
Ordenança fiscal 2.3: reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa 
en l'activitat administrativa dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les 
activitats.
Ordenança fiscal 2.5: reguladora de la taxa del cementiri municipal .
Ordenança fiscal 2.6: reguladora de la taxa de clavegueram.
Ordenança fiscal 2.7: reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 
domiciliàries i altres residus municipals .
Ordenança fiscal 2.11: reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les 
vies públiques municipals.
Ordenança fiscal 2.12: reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i dels 
terrenys de domini públic.
Ordenança fiscal 2.14: reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal 2.15: reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb activitats recreatives .
Ordenança fiscal 2.16: reguladora de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat.
Ordenança fiscal 2.18: reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i 
serveis escolars.
Ordenança fiscal 2.19: reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis de 
sanitat preventiva.

SisèSisèSisèSisè.... Notificar a les persones interessades l 'acord plenari.

SetèSetèSetèSetè....    Publicar aquest acord plenari i el text  dels preceptes modificats a què fan referència els acords 
esmentats en el Butlletí Oficial de la Província , que entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2017. 

Alcalde: Moltes gràcies, en absència del Tinent d'alcalde d'Hisenda, en farà la presentació, la tinenta 
d'alcalde Comunicació, endavant senyora Barnusell, 
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Senyora Barnusell: Sí, gràcies Alcalde, com ha dit l'Alcalde, aquest és un punt que ha treballat i ha 
portat el regidor d'Hisenda, el senyor Jordi Terrades, per tant en faré la presentació molt breument. 
En aquest cas, ho ha explicat la senyora Secretària, s'han formulat dues al·legacions a les ordenances 
fiscals per l'any dos mil set, són les que vam aprovar inicialment en el Ple del vint-i-cinc d'octubre, es 
desestimen, i ja s'ha explicat per què, s'adrecen contra qüestions que no són objecte de modificació, 
només es poden presentar al·legacions a les ordenances sobre allò que s'ha modificat en el passat 
Ple, per tant en el Ple del mes d'octubre.

En el primer cas, les presentades per l'Associació empresarial de marxants de Catalunya presenten 
una al·legació en una ordenança concreta que no s'ha modificat, per tant no ve al cas, es va modificar 
ja fa bastants anys i en aquest cas l'informe i l'estudi econòmic corresponent a aquesta ordenança que 
també és el que se sol·licita, es troba en l'expedient del Plenari que es va aprovar en el seu moment, 
per tant no vindria el cas i no s'estimaria.

I en el segon cas, les al·legacions presentades per la Crida per a Granollers CUP, són suggeriments i 
propostes noves, no són al·legacions, però per tant com a suggeriments i propostes noves i per tant  
aquest cas, sobretot d'una, de la tercera, es poden estudiar i sotmetre a debat en el període previ a 
l'aprovació inicial, per tant de cara a l'any vinent, i en el si de la Comissió Informativa és el que els 
proposem, parlar-ne i estudiar-ne amb el temps i les formes correctes. Jo ho deixaria aquí, si després 
cal entrar més detalladament en el contingut, hi entrarem. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, obrim un torn per part del Partit Popular? Per part de la CUP? Endavant, 
senyora Oliver, té la paraula,

Senyora Oliver: Hola, bona tarda a tothom, en principi voldríem fer una prèvia. Nosaltres sabem que 
respecta de les ordenances, sabem que tenen una durada indefinida i que per tant no cal aprovar-les a 
cada exercici, sí que és veritat que en el Ple d'octubre, si no recordo malament, es van aprovar les 
modificacions, però en tot cas i fruit d'algunes consultes que hem fet a interventores i en concret a 
alguna secretària, ens han fet una aportació interessant, en el sentit de què les lleis, ja ho sabem, fruit 
dels litigis que corren per arreu, són interpretables i per tant sí que és veritat que hi cap una doble 
lectura el respecte del perquè hem presentat aquestes al·legacions.
 
Una de les lectures és la que es centra en les ordenances fiscals que estan modificades i es considera 
que només es poden al·legar, al·legar, a les modificacions, que seria els motius pels quals 
s'addueixen i per tant per aquests motius desestimen les nostres al·legacions. Però és veritat i no 
deixa de ser cert, que també hi ha una segona lectura que considera que el propi tràmit de 
modificació, obra l'opció de modificar la resta d'ordenances fiscals i per tant les al·legacions serien 
pertinents, tant pel que fa a les modificacions com a edició o supressió de les mateixes . 

Dit això vull comentar, vull comentar vàries cosetes, i molt breument, és a dir, em vaig quedar, i 
llàstima que no estigui el regidor Terrades perquè m'agrada molt aquella frase que va dir en un Ple, 
que deia que escoltem les paraules i les guardem, m'encanta aquesta frase, la idea i així com ha 
corroborat la regidora Barnusell, és la idea, és que ens quedem amb algunes propostes que posem 
damunt de la taula i per tant permeteu-me dir i perquè en tot cas explicitar, quin era l'objectiu polític i el 
perquè d'obrir alguns melons d'aquests debats.
 
En primer lloc abordàvem el tema de l'IBI, què d'alguna manera dèiem doncs que hi hagués una 
suspensió cautelar fins a conèixer els coeficients d 'actualització de l'Estat, ha estat precisament l'Estat 
el que ha donat a conèixer aquests coeficients d'actualització, que s'han apujat i per tant l'Ajuntament 
s'ha vist obligat doncs a una modificació dels tipus de gravamen, per tant de facto ens hem hagut 
d'acollir a aquest termini extraordinari , com bé demanava la CUP en aquesta primera al·legació.
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En un segon lloc tornàvem a qüestionar l'endarreriment, i a més a més em sembla una mica 
vergonyant, cada cop que ho dic, de més de divuit anys a la revisió del cadastre, i en demanàvem la 
seva renovació, és a dir, ens estranya que justament quan d'alguna cosa o de moltes coses, però 
aquesta també, és a dir, entenem que des del Govern sempre hi ha una voluntat de ser prou 
legalistes, ens estranya com des del que marca la pròpia llei, sí que és veritat que no de manera 
obligatòria, però si aconsella que hi hagi una renovació cada deu anys, doncs m'estranya que passats 
divuit, i encara no hi hagi aquesta renovació del cadastre que entenem que és un principi de raó i 
d'equitat, sobretot perquè hi ha un desajust entra la revalorització dels habitatges que són 
absolutament heterogènies davant d'una homogeneïtat, diguéssim, de l'actualització dels valors 
cadastrals. Per tant nosaltres sempre serem partidàries i en això hi insistirem un cop i un altre aquí, i 
en Comissió, que volem un IBI més just i volem aplicar en definitiva una política fiscal més 
redistributiva.
 
I en tercer lloc, i amb això acabo aquesta primera intervenció, la darrera al·legació sí que és veritat 
que proposàvem establir una taxa en lloc de la tarifa o preu públic que actualment és el que regeix el 
servei d'aigua potable, i sí que és veritat que érem conscients, i per això ho portem aquí a Ple també 
perquè és la tribuna en la qual això s'ha d'exposar públicament, obrim el meló sobre la gestió de 
l'aigua, que no és la primera vegada que n'he parlat, perquè se sap a bastament que la CUP és 
partidària d'aquesta internalització. I passaria, entenem, que l'aplicació d'una taxa com així ho indiquin 
i malgrat les discrepàncies que puguem tenir i que van ser manifestades a la Comissió Informativa, 
algunes sentències així ho indiquen, quan apliquem una taxa, podem controlar i podem tenir en 
compte criteris econòmics, número de membres d'una família i per tant el consum de les llars, en 
qualsevol cosa, amb això volíem dir que aquesta qüestió no està exempta de polèmica i 
contradiccions, la qüestió de la taxa, enfront de la tarifa, però en qualsevol enteníem, tenint en compte 
que la concessió amb Sorea acaba el dos mil vint-i-u, que sospesa per l'ambient doncs una auditoria 
que s'està fent al respecte, aprofitem l'ocasió per treballar, per parlar, i per debatre, en Comissió 
Informativa, i després lògicament, posteriorment, al Ple perquè entenem que és una oportunitat d'or 
per reflexionar-hi el respecte, i en tot cas les al·legacions també anaven en aquest camí, el camí de 
posar damunt de la taula el debat públic d'alguns temes que ens preocupa. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans alguna intervenció? Esquerra Republicana? 
Convergència? El Grup socialista? Endavant,

Senyor Camps: En tot cas fer algun comentari, complementant l'exposició que ha fet la Regidora, i 
també contestant doncs a la intervenció de la regidora de la CUP. Com bé s'ha comentat, ens trobem 
davant de propostes, no tant del concepte d'al·legacions, aquest no era el moment per formular 
propostes i en tot cas per anar desgranant qüestions que s'han comentat de les tres aportacions que 
van fer en el seu en el seu escrit. 

En la primera, el regidor d'Hisenda ja va ser molt clar en el Ple d'octubre i així consta en l'acta, que en 
el moment que el Govern central doncs incrementés el gravamen, de la mateixa manera, amb la 
mateixa equivalència, amb el mateix percentatge, rebaixarien els tipus que és el que farem ara, en el 
punt següent d'aquest Ple.

A la segona, sobre el tema de la valoració dels valors cadastrals, bé, nosaltres el que si volem deixar 
clar és que en aquest mandat no tenim previst fer la revisió cadastral, perquè el moment que vivim 
presenta molta inestabilitat pel que fa als preus d'habitatge, una situació que quan es va afrontar 
l'última, l'any dos mil set, es va fer l'estudi doncs per fer una revisió cadastral, també va coincidir amb 
l'inici de la crisi econòmica i aleshores també va optar per prudència doncs considerar que aquest no 
era un moment, però dir que sí que s'han fet actualitzacions, a l'any passat se'n va fer una i aquest any 
doncs se n'està fent un altre, i s'ha fet a petició municipal perquè complíem amb els requisits .
 
I per la tercera aportació que feien, sobre el tema de la de convertir taxa el servei de d'abastament  
d'aigua potable, també aquesta proposta doncs està sobre la taula, després d'una sentència del 2015, 
que considera el servei d'abastament d'aigua com una taxa i no com a un preu privat. Sentència que 
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també va comptar amb vots particulars i que altres sentències l'han contradit. Però en tot cas aquest 
és un tema que presenta debat, que presenta una dicotomia en aquesta consideració, i que per raons 
de prudència, doncs entenem, els tècnics municipals consideren, de què ara no és moment de 
prendre decisions en aquest sentit, i que hem d'esperar i mesurar que es vagi desenvolupant la 
jurisprudència oportuna i també és d'aquest parer la Direcció General de Tributs de l 'Estat. 

En tot cas aquest és un tema obert i que com ha comentat la Regidora, pensem afrontar i que l'hem 
d'afrontar, i que caldrà estudiar-lo bé, a veure quines conseqüències té aplicant la taxa, sobre un preu 
públic, s'ha de fer un bon estudi en aquest sentit, a veure quins pros i quins contres hi ha, però en tot 
cas, com comentava, emplaçar-los en el proper debat que tindrem de les Ordenances Fiscals, per 
parlar d'aquest i d'altres temes, doncs que vostès han formulat en les seves propostes. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si volen un segon torn, sí? Endavant,

Senyora Oliver: Gràcies. Voldria fer una petita aportació, m'agradaria que quedes clar, és a dir, quan a 
nosaltres s'han justificat jurídicament, entenem que són raons en tot cas burocràtiques, 
jurídic-tècniques, i que en tot cas ens agradaria que aquestes raons que se'ns han eduït, i escrit, no 
enterboleixen quines són les raons polítiques i per tant la manca, si vols, de voluntat política d'algunes 
de les raons que nosaltres posem damunt de la taula, i això sí que volia subratllar. Especialment em 
satisfà, que hi hagui aquesta llum al final del túnel, respecte al tema de l'aigua, és a dir, entenc que la 
cosa potser traslladable, no només a la possibilitat d'estudiar o no la internalització de l'empresa, sinó 
que de retruc passaríem del tema de la tarifa del preu públic al tema de la taxa. Per tant és una cosa 
que no parlarem, entenc que sobretot serà voluntat de la CUP no parlar-ho de cara a les properes 
ordenances fiscals, sinó que és quelcom que posarem damunt de la taula, via Comissió Informativa, i 
per tant és quelcom que ens preocupa i que continuarem insistint en aquest tema. i quan dic el tema 
de la voluntat política, i clar m'abdueix, clar, que no toquem res perquè les coses continuïn com estant, 
clar, aquí és on nosaltres diem que els interpel·lem en aquest sentit, és a dir, quan entenem que hi ha 
una revisió obsoleta de fa divuit anys en aquesta no revisió del cadastre, estem parlant de qui estem 
beneficiant en aquesta manca de revisió, no moure implica que hi ha un desajust, que perjudica unes 
persones en detriment d'unes altres, que si ja els està bé que l'IBI es mantingui desajustat a la realitat, 
està clar que estem atemptant contra un principi d'equitat que nosaltres considerem que ha de ser 
imprescindible.
 
Per tant, que no se'ns abdueixi raons jurídic-tècniques, sinó que en qualsevol cas posem damunt de la 
taula, quines són les raons i per tant quines són les voluntats, algunes ja se'ns ha dit, com el tema del 
cadastre, que aquí això la cosa està barrada i tancada, malauradament, continuarem malgrat tot 
insistint, i sí que és veritat que serem persistents respecte al tema de l'aigua, com d'altres temes que 
la CUP ens preocupa i continuarem amb aquesta actitud oberta per part del Govern per continuar 
treballant-hi. Gràcies.

Alcalde: Bé, no sé si el Grup Socialista, o directament, en tot cas, endavant, la regidora exercirà de 
ponent, endavant,

Senyora Barnusell: Res, només per anar tancant el debat, nosaltres i agafant aquest últim punt, no 
creiem que ara sigui el moment de revisar el cadastre, sí que ho serà en el moment que s'estabilitzin 
els preus del sol i dels immobles, però ara estem en un moment, que en un termini de 6 mesos el preu 
pot variar molt, tant a l'alça com a la baixa, i per tant, som prudents i creiem que no és el moment, que 
sigui que en el moment que estigui estabilitzat s'ha de fer. No perjudicaria ni beneficiaria ni a uns, ni a 
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altres, ara mateix fer aquesta revisió perjudicaria a tothom per igual, i perjudicaria molts ciutadans que 
tenen, com que en aquest país fins ara hem sigut de la tendència de propietat i no de lloguer, un 
habitatge i una vivenda, la riquesa i el que és la redistribució de la riquesa, no depèn exclusivament 
del valor cadastral, però quan s'hagi estabilitzat el preu dels immobles, tenim el compromís de fer 
aquesta revisió cadastral.

Sobre la tercera, que ja se n'ha parlat, tampoc és una al·legació, i no és objecte d'aquí, però posar 
només la taxa sobre la taula, sinó tot el que té a veure amb la gestió de l'aigua, per tant, aquí ens hi 
trobaran, i poder parlar de quan s'acabi la concessió el 2021, abans que és el que passa i com 
gestionem aquesta aigua, independentment de l'any vinent poder parlar de si estem parlant d'un preu 
privat o d'una taxa i poder-ho modificar si és el cas. I només recordar això si perquè quedi clar que en 
aquest moment estem fent una aprovació definitiva de les ordenances fiscals, i el motiu pel qual 
desestimem les diferents al·legacions presentades, és perquè no corresponen en forma, no són 
enteses com a al·legacions al que correspondria en aquest punt, per tant, tancaríem en aquí el debat.

Alcalde: Moltes gràcies, és el moment de la votació

S'aprova per MAJORIA ABSOLUTA, amb 17 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (12), CIU 
(3), C's (2); i 4 abstencions dels Grups Municipals  ERC-AG-AM (3) i PP (1); i 2 en contra del Grup 
Municipal CpG-CUP-PA (2). 

Alcalde: Molt bé, passaríem al punt 7, en el qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de 
les ordenances fiscals sobre béns immobles, que és de fet un debat que acabem de tenir, endavant,

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
FISCALFISCALFISCALFISCAL    1111....1111    IMPOST DE BÉNS IMMOBLES SEGONS EL DECRET LLEIIMPOST DE BÉNS IMMOBLES SEGONS EL DECRET LLEIIMPOST DE BÉNS IMMOBLES SEGONS EL DECRET LLEIIMPOST DE BÉNS IMMOBLES SEGONS EL DECRET LLEI    3333////2016201620162016,,,,    DEDEDEDE    2222    DEDEDEDE    
DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE,,,,

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    L'apartat 2 de l'article 32 del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial 
decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, disposa que les lleis de pressupostos generals de l'Estat poden 
actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de 
coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi. 
De tal manera, el precepte cita el següent: 

"1. Les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat poden actualitzar els valors cadastrals per aplicació 
de coeficients, que podran ser diferents per a cadascun dels grups de municipis que s'estableixin 
reglamentàriament o per a cada classe d'immobles. 
2. Així mateix, les Lleis de Pressupostos Generals podran actualitzar els valors cadastrals dels 
immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada en 
vigor de la corresponent ponència de valors del municipi . 
Els ajuntaments podran sol·licitar l'aplicació dels coeficients que preveu aquest apartat quan es 
compleixin els següents requisits : 
a) Que hagin transcorregut com a mínim cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors cadastrals 
derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general . 
b) Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de 
base per a la determinació dels valors cadastrals vigents , sempre que afectin de manera homogènia al 
conjunt d'usos, polígons, àrees o zones existents al municipi.
c) Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció General del Cadastre abans del 31 de maig de 
l'exercici anterior a aquell per al qual se sol·licita l 'aplicació dels coeficients.
Correspon al ministre d'Hisenda i Administracions Públiques apreciar la concurrència dels requisits 
enumerats en el paràgraf anterior, mitjançant una ordre ministerial que es publicarà al "Butlletí Oficial 
de l'Estat" abans del 30 de setembre de cada exercici, en què s'establirà la relació de municipis 
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concrets en què són aplicables els coeficients que, si s'escau, estableixi la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'exercici següent. 
L'aplicació dels coeficients que preveu aquest apartat, exclourà la dels coeficients d'actualització a 
què es refereix l'apartat primer d'aquest article."

SegonSegonSegonSegon:::: L'1 d'octubre de 2016 ha estat publicat al Butlletí Oficial de l'Estat ( en endavant BOE ) l'Ordre 
ministerial HAP/1553/2016, de 29 de setembre, per la qual s'estableixen la relació de municipis als 
quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que restaran fixats amb 
posterioritat per la Llei de pressupostos generals de l 'Estat per a l'any 2017. 

El reglament cita però els següents requisits a complir : 

a) Que haguessin transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors cadastrals 
derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. És a dir, l'aplicació de 
coeficients d'actualització per a l'any 2017 es requeria que l'any d'entrada en vigor de la ponència de 
valors de caràcter general fos anterior a 2012. 
b) Que es posessin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que varen 
servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que afectessin de manera 
homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o zones existents al municipi. 
c) Que la sol·licitud es comuniqués a la Direcció General del Cadastre abans del  31 de maig. 

TercerTercerTercerTercer :::: El 14 d'octubre de 2016 amb registre d'entrada núm. 2016019654 es rep comunicació de la 
Gerència Regional del Cadastre de Catalunya - Barcelona, en la que s'informa a l'ens que compleix 
els requisits establerts pel reglament HAP/1553/2016, i  que per tant ha estat inclòs en la relació 
d'aplicació de coeficients d'actualització dels valors cadastrals ( condicionat a que tals fossin 
establerts per la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2017 i que d'aprovar-se els 
mateixos, el termini per aprovar el tipus de gravamen de l'impost de Béns Immobles s'ampliaria fins l'1 
de març de 2017 ).

QuartQuartQuartQuart::::    El 3 de desembre de 2016 ha estat publicat al BOE el Reial decret llei 3/2016, de 2 de 
desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances 
públiques i altres mesures urgents en matèria social i que inclou  l'aprovació dels coeficients 
d'actualització dels valors cadastrals per al  2017      ( en compliment d'allò que disposa l'article 32.2 de 
la Llei del Cadastre Immobiliari, referent a l'actualització mitjançant la Llei de Pressupostos generals 
de l'Estat per a cada any ). El precepte esmenta que com a conseqüència del retard en la formació 
d'un nou govern, resulta impossible tramitar el projecte de Llei de Pressupostos per a 2017 abans de 
final d'any, i que per tant, atès que la mesura tindria una repercussió immediata en l'Impost sobre 
Béns Immobles, i que aquest impost es merita l'1 de gener de cada any natural, resulta obligat la 
utilització del mecanisme del Reial decret llei perquè entrés en vigor abans d 'aquesta data. 
La mesura resulta necessària donat que els municipis afectats podrien no aprovar a temps noves 
ordenances fiscals per adaptar els tipus de gravamen a l'IBIU, i per tant, no veurien complertes les 
previsions pressupostàries que haguessin realitzat comptant amb aquesta actualització . 

Per tant, l'article 7.1 del Reial decret llei 3/2016 fixa els esmentats coeficients de la següent manera: 

"Coeficients d'actualització de valors cadastrals de l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari. 
1. Els coeficients d'actualització de valors cadastrals a què es refereix l'apartat 2 de l'article 32 del text 
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, 
queden fixats per 2017 amb acord amb el quadre:

Any d'entrada en vigor de la ponència de 
valors Coeficients d'Actualització

1984-1990 1,08
1994 1,07
1995 1,06
1996 1,05

1997199719971997----2000200020002000 1111,,,,04040404
2001-2003 1,03
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2005-2009 0,92
2010 0,90
2011 0,87

Els coeficients que preveu l'apartat anterior s'aplicaran als municipis inclosos en l'Ordre HAP/ 
1553/2016, de 29 de setembre, en els següents termes:
a) Quan es tracti de béns immobles valorats d'acord amb les dades que consten en el Cadastre 
Immobiliari, s'aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns per a 2016. 
b) Quan es tracti de valors cadastrals notificats en l'exercici 2016, obtinguts de l'aplicació de 
Ponències de valors parcials aprovades en l 'esmentat exercici, s'aplicarà sobre aquests valors. 
c) Quan es tracti de béns immobles que hagin patit alteracions de les seves característiques d'acord 
amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, sense que aquestes variacions hagin tingut 
efectivitat, el coeficient s'aplicarà sobre el valor assignat a aquests immobles, en virtut de les noves 
circumstàncies, per la Direcció General del Cadastre, amb aplicació dels mòduls que hagin servit de 
base per a la fixació de els valors cadastrals de la resta dels béns immobles del municipi . "

CinquèCinquèCinquèCinquè.... En el cas del municipi de Granollers el coeficient establert d'actualització dels valors 
cadastrals restaria fixat en el 1111,,,,04040404. Tanmateix és voluntat de l'ens que no es produeixin increments 
referits a la quota de l'IBIU de l'exercici 2017, i en conseqüència per tal de compensar l'esmentat 
increment, la corporació municipal minorarà el tipus de gravamen establert per a l 'impost de referència 
en la mateixa proporció. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Aprovar provisionalment la modificació de l'article 9.2 i 9.3 de l'Ordenança fiscal 1.1 Impost de 
Béns Immobles de l'exercici 2017 en el sentit de minorar el tipus de gravamen per als immobles de 
naturalesa urbana d'us general a conseqüència de l'increment produït arran del que disposa el Reial 
decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel què s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la 
consolidació de les finances públiques i d 'altres mesures urgents en matèria social. 

Per tant l'article 9.2 i 9.3 que actualment resten redactats de la següent manera :

" Article 9. Tipus de gravamen i quota.
.....
2. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d’ús comercial, oci i hostaleria, 
industrial, oficines i espectacles, i que tinguin un valor cadastral igual o superior a l’interval de valor 
assenyalat a continuació per a cada ús, i que a més, formin part del 10 per cent dels béns amb major 
valor cadastral per a cada ús, d’acord amb les normes reguladores del Cadastre immobiliari , és el 1,10 
%.
.....
3. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d'ús residencial i per als béns de 
la resta d’usos que no s’incloguin en l’apartat 2 d’aquest article, és del 0,972%. 

Seran substituïts per:

"Article 9. Tipus de gravamen i quota.
.......
2. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d’ús comercial, oci i hostaleria , 
industrial, oficines i espectacles, i que tinguin un valor cadastral igual o superior a l’interval de valor 
assenyalat a continuació per a cada ús, i que a més, formin part del 10 per cent dels béns amb major 
valor cadastral per a cada ús, d’acord amb les normes reguladores del Cadastre immobiliari, és el 
1111,,,,058058058058    %%%%. 
........
3. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d'ús residencial i per als béns de 
la resta d’usos que no s’incloguin en l’apartat 2 d’aquest article, és del 0000,,,,935935935935    %%%%. "

SegonSegonSegonSegon::::    Aquesta modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ( en endavant BOPB ) i començarà a aplicar-se el dia 
següent a aquesta data, restant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa .
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TercerTercerTercerTercer ::::    Exposar al públic l'acord pres amb el text de la modificació de l 'ordenança fiscal esmentada en 
el tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant trenta dies, comptadors des del dia següent al de la 
publicació de l'anunci en el BOPB, així com en un diari de la província. durant aquest termini, les 
persones interessades podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, l'acord restarà 
definitivament aprovat. 

Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació també la tinenta d'alcalde de Comunicació, endavant,

Senyora Barnusell: En absència del regidor d'Hisenda, també molt ràpidament perquè s'ha explicat i 
ho ha comentat en el punt anterior el regidor Albert Camps, i com s'ha dit ja ho va avançar el regidor 
d'Hisenda, que ho faríem si passava això, que una possibilitat, i que també vam fer a l'any passat. En 
aquest cas, un cop sabut quin és l'increment del valor cadastral que proposa el Govern de l'estat, que 
és del quatre per cent, tal com ens vam comprometre en el Ple de les ordenances fiscals del passat 
vint-i-cinc d'octubre proposem rebaixar el tipus de gravamen que vam aprovar per tal que no hi hagi 
cap increment pel ciutadà, és a dir, que aquest increment del valor cadastral no tingui repercussió en 
el rebut que haurà de pagar el ciutadà. És tan simple com això, explicat breument i presentat.

Alcalde: Molt bé, no sé si aquí hi ha intervencions. Per part del Partit Popular alguna intervenció? Per 
part de la CUP? Endavant,

Senyora Oliver: Bé, molt breument, com bé hem comentat, fruit de la recomposició, efectivament, del 
tipus de gravamen, enteníem que de les ordenances fiscals primeres hi havia a les grans superfícies, 
un tipus del 1,10%, que és precisament el màxim que permet la llei, per tant en aquest sentit nosaltres 
vam haver de tancar la boca, però amb aquesta recomposició actualment el tipus de gravamen passa 
1,10 que era el màxim a 1,058. Efectivament aquí la CUP que ha dit? Ha dit que en aquest cas 
continuem mantenint com bé marca el topall la pròpia llei, que quan 10% del valor cadastral de l'ús no 
residencial de superfícies, doncs és susceptible de pujar-ho al màxim, el que enteníem i per tant era 
un compromís que volíem arrencar del Govern, doncs era això, que mantinguem, és a dir, entenem 
que no hi hagi afectació al ciutadà, que és el que acaba d'adduir la senyora Regidora però en tot cas, 
que hi hagi aquesta afectació que està dins dels marges de la pròpia llei i que sí que té a veure amb 
l'afectació diguessin de les grans superfícies de facto que és aquí afecta aquest 1,10 del tipus de 
gravamen. Per tant aquesta era la nostra proposta. Gràcies.

Alcalde: Alguna altra intervenció? No? El Grup Socialista vol intervenir? Albert,

Senyor Camps: Bé, En tot cas fer l'aclariment de dir, com s'ha comentat, s'aplica una reducció del 4% 
en els dos tipus cadastrals que hi ha, i comentar i aclarir, perquè sembla que no queda clar, que el 
tipus de gravamen per Béns immobles de naturalesa Urbana d'ús comercial, oci i hostaleria, indústria, 
oficines, i espectacles que formen part, quedi clar, del 10% d'aquests àmbits del que acabem de 
comentar, el 10% que té major valor cadastral, per tant no una aplicació a totes les activitats, perquè 
la resta d'activitats, la gran majoria se'ls aplica a aquestes activitats de tipus econòmic, però que són 
d'aquests epígrafs, se'ls aplica la reducció, perquè entenem que també era lògic i era que s'havia de 
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fer de manera equitativa, aquesta és l'opinió del Govern municipal, que com s'ha vist, és l'únic aspecte 
doncs que no ho acordem en aquest tema amb el seu Grup, però vull deixar-ho clar, perquè el sentit 
nostre era aquest, els tipus doncs s'han ajustat de tal manera doncs que es pot aplicar i fer efectiu el 
compromís que ens havíem compromès.

Alcalde: Vol intervenir? No és obligatori...

Senyora Oliver: És una invitació. Gràcies. No, no, a veure a la Comissió Informativa en vam estar 
discutint d'això, nosaltres estem exigint allò que permet la llei, lògicament el senyor Terrades 
defensava, i suposo que legítimament, i en això estem d'acord, és a dir, enteníem la legitimitat del 
compromís que s'havia fet aquest Govern de dir no alterarem, diguéssim, els tipus de gravamen, 
llavors en aquest sentit entenem la vostra coherència. En tot cas el que sí que m'agradaria és 
interpel·lar aquest compromís perquè si enguany voleu ser coherents amb la pròpia paraula, cosa que 
em sembla extraordinària, si que és veritat que m'agradaria instar el propi Govern perquè justament el 
topall màxim d'aquest 1,10 pugui exercir-se dins de les ordenances fiscals del dos mil divuit. Aquesta 
és una mica la nostra petició i a veure si s'escolten les paraules i es guarden per a les properes 
ordenances, gràcies.

Alcalde: Senyor Camps,

Senyor Camps: Bé en tot cas això formarà part de les propostes que vostès han de formular, com la 
resta de grups, doncs en el moment en què hi hagi el debat sobre les ordenances fiscals i 
concretament amb els valors cadastrals, i llavors s'haurà d'estudiar, però ja li dic, l'argument que 
nosaltres tenim molt clar, i aquest era el compromís que havia de ser aquí aplicable d'una manera 
equitativa, perquè aquest era el compromís que havíem assumit.

Alcalde: Moltes gràcies. Per cloure el debat, la tinenta d'alcalde Alba Barnusell, endavant,

Senyora Barnusell: Només molt ràpidament per concloure i acabar amb el que estem fent avui amb 
aquest punt, que és com que la voluntat municipal ja expressada, i del Govern, era congelar els 
impostos i per tal d'evitar que pugi el rebut, amb aquest punt el que fem és que l'Ajuntament 
compensarà través d'aquest punt l'increment de coeficient en la mateixa proporció d'aquest 4%, per 
tant és el que estem fent en aquest punt avui.

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas és el moment de la votació,

S'aprova per MAJORIA ABSOLUTA, amb 21 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (12), CIU 
(3), ERC-AG-AM (3), C's (2) i PP (1); i 2 en contra  del Grup Municipal CpG-CUP-PA (2)
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Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt 8 és aprovar el 
Conveni per la millora del servei de transports de viatgers per carretera , endavant senyora Secretària,

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE    
TERRITORIAL I SOSTENIBILITATTERRITORIAL I SOSTENIBILITATTERRITORIAL I SOSTENIBILITATTERRITORIAL I SOSTENIBILITAT,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LESLESLESLES    
FRANQUESES DEL VALLÈSFRANQUESES DEL VALLÈSFRANQUESES DEL VALLÈSFRANQUESES DEL VALLÈS,,,,    LA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈS,,,,    LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORTAUTORITAT DEL TRANSPORTAUTORITAT DEL TRANSPORTAUTORITAT DEL TRANSPORT    
METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS SAMETROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS SAMETROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS SAMETROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS SA,,,,PER A LA MILLORA DELSPER A LA MILLORA DELSPER A LA MILLORA DELSPER A LA MILLORA DELS    
SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERSSERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERSSERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERSSERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    
LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS

Des de l'any 1886, la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb transport públic.  

L'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei de transport públic de 
viatgers que garanteixi la mobilitat mitjançant transport públic dels seus habitant, tant pel que fa a la 
cobertura de mobilitat dels diversos nuclis del municipi com per a millorar la comunicació amb els 
municipis propers com Canovelles, Les Franqueses del Vallés i La Roca del Vallés i, alhora, permetre 
un accés a la xarxa de transport interurbà amb una millor coordinació dels serveis existents .

Des de l'any 1971, és la empresa Autobuses de Granollers S.L la que realitza el servei de transport 
urbà de viatgers. Fruït de les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen 
els termes municipals de Canovelles, Les Franqueses del Vallés i La Roca del Vallès, alguns dels 
trajectes del bus urbà de Granollers transiten per els termes municipals d'aquestes poblacions 
mitjançant l'acord de les diferents administracions locals des de l'any 1979 per prestar aquest servei i 
finançar conjuntament el dèficit econòmic generat.

Davant la impossibilitat de poder endegar un concurs per a la gestió d'aquest servei, donat què, d’una 
banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre La Roca del Vallès, Canovelles i Les 
Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes atorgades per la 
Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’un altre, 
davant    la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses, oferir un 
servei més sostenible respectant en tot moment la     legislació del transport que no possibilita la 
constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei, acorden la fórmula de la 
signatura d'aquest conveni, amb la finalitat d' establir un marc de col.laboració que permeti la millora 
dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis del municiì de Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la 
demanda i necessitats de transport detectats amb una major coordinació de la mobilitat urbana i 
interurbana per a afavorir l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que fixen un 
règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells 
correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries .

L’aportació màxima a realitzar per la prestació del servei objecte del Conveni serà de  1.514.860,45 € 
euros per l’any 2017 i es distribuirà per les diferents parts del Conveni de la següent manera :

L1, L20,
L21, L22 i L3

L4: Granollers 
- Canovelles

L51: La Roca 
del Vallès 
-Granollers

L6: Les 
Franqueses del 
Vallès 
-Granollers

LXQ: Taller 
Ocupacional 
“Xavier 
Quincoces” Total
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Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat

93.437,74 € 61.461,55 € 154.899,29 €

Ajuntament de 
Granollers

702.889,83 € 16.000,00 € 718.889,83 €

Ajuntament de 
La Roca del 
Vallès

40.325,48 € 170.286,24 € 210.611,72 €

Ajuntament de 
Les Franqueses 
del Vallès

96.448,58 € 110.234,72 € 206.683,30  €

Ajuntament de 
Canovelles 199.652,72 € 24.123,58 € 223.776,30 €

 Total 1.039.316,61 € 117.561,32 € 170.286,24 € 171.696,27 € 16.000,00 € 1.514.860,44 €

Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la 
prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 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, per bé que 
transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar 
la prestació als ciutadans.

La clàusula tercera del conveni  estableix que  serà aplicable el sistema de tarifació social que es 
detalla a l'annex 5. Els títols corresponents a aquesta tarifació aniran a càrrec de l'Ajuntament que els 
hagi promogut i inclouran el corresponent distintiu de l 'Ajuntament corresponent.”

L'annex 5 estableix les tarifes corresponents al Sistema Tarifari integrat de la RBM regulades per 
l'AMT: G-100/C – 100 / LF -100 / LR -100: Títol de transport de 100 viatgers gratuït, adreçat a 
pensionistes, jubilats o persones majors de 65 anys empadronades a Granollers, que els ingressos 
totals dividits per membre empadronats a l'habitatge  siguin iguals o inferiors al salari mínim 
interprofessional.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

-  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

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

- Article 107.4 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el Reglament de la Llei 
de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor, pel que fa al servei de 
transport urbà.

-  Decret 319/1990, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor, pel que fa a  la competència dels 
serveis regulars interurbans.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar l'esborrany del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
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l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Valles, 
l'Ajuntament de La Roca del Vallés, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa 
Sagalés S.A i documents annexes, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a 
Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès que seguidament es transcriu :

""""Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat deConveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat deConveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat deConveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya ,,,,    l’Autoritat del Transport Metropolitàl’Autoritat del Transport Metropolitàl’Autoritat del Transport Metropolitàl’Autoritat del Transport Metropolità,,,,    l’Ajuntament de Granollersl’Ajuntament de Granollersl’Ajuntament de Granollersl’Ajuntament de Granollers,,,,    l’Ajuntament del’Ajuntament del’Ajuntament del’Ajuntament de    
CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles ,,,,    l’Ajuntament de les Franqueses del Vallèsl’Ajuntament de les Franqueses del Vallèsl’Ajuntament de les Franqueses del Vallèsl’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,,,,    l’Ajuntament de la Roca del Vallèsl’Ajuntament de la Roca del Vallèsl’Ajuntament de la Roca del Vallèsl’Ajuntament de la Roca del Vallès,,,,    
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalésl’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalésl’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalésl’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés ,,,,    SASASASA,,,,    per a la milloraper a la milloraper a la milloraper a la millora    
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollersdels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollersdels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollersdels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers,,,,    CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles ,,,,    les Franqueses delles Franqueses delles Franqueses delles Franqueses del    
Vallès i la Roca del VallèsVallès i la Roca del VallèsVallès i la Roca del VallèsVallès i la Roca del Vallès

Barcelona, ..................

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

El Sr. ..................................., que actua en nom i representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de 
.................................. segons nomenament de data ................. i en virtut de les atribucions que li 
confereix la resolució d'autorització de signatura del conseller de Territori i Sostenibilitat de 
......................, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya .

El Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l’Autoritat Metropolitana del Transport 
en la seva qualitat de director general segons nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de 
data 24 de febrer de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art. 13.f) dels Estatuts del 
Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 
151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig.

El Sr. Josep Mayoral i Antigas, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Granollers, en la 
seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 13 de juny de 2016, i en virtut de les atribucions que li 
confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Sr. Emili Cordero Soria, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Canovelles, en la 
seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 28 d’octubre de 2016 i en virtut de les atribucions que li 
confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Sr. Francesc Colomé i Tenas, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 13 de juny de 2016, i en virtut de les 
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

El Sr. Albert Gil i Gutiérrez, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 13 de juny de 2016, i en virtut de les atribucions 
que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

El Sr. Francesc Sagalés i Sala, en nom i representació de la societat Empresa Sagalés, SA, en la seva 
qualitat de conseller delegat segons escriptura de poder atorgada pel notari Enrique Criado Fernández 
en data 10 de juliol de 2008.

Les parts, que es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest Conveni ,

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

Des de l'any 1886 la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb transport públic ja que 
en aquella data es va posar en funcionament l´Estació del Nord del ferrocarril que va complementar la 
seva oferta amb el primer sistema de transport col·lectiu urbà amb un cotxe arrossegat per tres cavalls 
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que sortia de Can Carrencà i travessava el Riu Congost ....

Des de llavors existeixen diferents iniciatives en matèria de transport fins l'any 1962 que es quan es 
publiquen les bases del primer concurs. El 8 de març de 1969 es el dia en què s'inaugura el primer 
servei clarament urbà i gestionat per la empresa Gibert i ja posteriorment, des de l'any 1971, és la 
empresa Autobuses de Granollers SL la que realitza el servei de transport urbà de viatgers. Fruït de 
les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen el termes municipals de 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès alguns dels trajectes del bus urbà de 
Granollers transiten pel terme municipal d'aquestes poblacions mitjançant l'acord de les diferents 
administracions locals des de l'any 1979 per prestar aquest servei i finançar conjuntament el dèficit 
econòmic generat.

Així mateix l'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei de transport 
públic de viatgers que segueixi garantint la mobilitat mitjançant transport públic dels seus habitants, 
tant pel que fa a la cobertura de mobilitat dels diversos nuclis del municipi com per millorar la 
comunicació amb els municipis propers com Canovelles, Les Franqueses del Vallés i La Roca del 
Vallés i, alhora, permetre un accés a la xarxa de transport interurbà amb una millor coordinació dels 
serveis existents.

Davant la impossibilitat de poder endegar un nou concurs per a la gestió d'aquest servei, donat què, 
d’una banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre La Roca del Vallès, Canovelles i 
Les Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes atorgades per la 
Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’un altre, 
davant    la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses, oferir un 
servei més sostenible respectant en tot moment la     legislació del transport que no possibilita la 
constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei, el 13 de febrer de 2013 
les parts van formalitzar un conveni per a per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que ha prorrogat la 
seva vigència durant els exercicis de 2014, 2015 i 2016.

La positiva experiència obtinguda amb aquesta marc de col·laboració entre les parts per a a oferir un 
nivell de servei de transport adequat als municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del 
Vallès i la Roca del Vallès aconsellen la formalització d’un nou conveni que garanteixi la continuïtat en 
l’explotació dels referits serveis de transport, i per això les parts  acorden la fórmula de la signatura 
d'aquest conveni i en aquest sentit, 

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN

I. El Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme una sèrie d'actuacions per a la millora 
de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat d'efectuar una assignació més eficient de 
recursos i permetre a la ciutadania exercir el seu dret a la mobilitat .

II. L’Ajuntament de Granollers, que en l’exercici de les competències que li atribueix el 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, disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers, és sensible a la necessitat de millorar, fent 
ús del transport públic, la mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis veïns de la seva 
conurbació: Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per tal de permetre una millor 
cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests municipis d’una forma més 
sostenible i eficient. 

III. Els Ajuntaments de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès, que 
participen activament en el manteniment de la xarxa de transport públic dels seus municipis, 
manifesten el seu interès en la millora dels serveis que atenen les necessitats de mobilitat dels seus 
municipis especialment en relació a la ciutat de Granollers mitjançant una coordinació adequada dels 
serveis urbans i interurbans existents en aquest àmbit territorial .

IV.- Empresa Sagalés SA és concessionària dels serveis públics regulars de transport de viatgers per 
carretera:
- Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc del qual es presten les línies 
Granollers – Canovelles (PI. Can Castells) i Les Franqueses del Vallès – Granollers,  i 
- Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 1878; B - 102), en el marc de la qual es prestarà el 
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servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme municipal de La Roca del Vallès de La Torreta, 
La Roca-Centre, Santa Agnès de Malanyanes i el centre comercial de La Roca Village, 
totes dues de competència de la Generalitat de Catalunya,.

Per la Resolució de 28 d'octubre de 2003, es va aprovar el Pla d'innovació i millora de la qualitat 
d’Empresa Sagalés, SA. D’acord amb la seva clàusula sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat 
presentat per Empresa Sagalés SA no suposa un compromís de despesa per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre 
l'explotació de les concessions de les quals n'és titular Empresa Sagalés, SA  per a l'execució de les 
mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics 
resta supeditat al compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de 
subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb 
la tramitació prèvia de l'expedient corresponent de conformitat a la normativa vigent en matèria de 
subvencions i a la que en cada cas sigui aplicable d’acord amb les bases per a l'atorgament dels ajuts 
que es tracti.

El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA  no inclou, dins de les mesures que 
s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional, la prestació dels serveis de 
transport que són l’objecte d'aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa es 
fa necessari preveure una compensació econòmica per atendre al desequilibri econòmic que produeix 
la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.

V. L'Autoritat del Transport Metropolità, administració que regula el sistema tarifari integrat, considera 
positiva la posada en marxa d’aquestes actuacions de millora en els serveis de transport públic de 
viatgers que atenen els municipis de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del 
Vallès que formen part del sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona .

VI. Tant els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, 
com el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren necessari mantenir unes condicions de 
prestació dels serveis de transport interurbà de viatgers per carretera adequades a la demanda 
existent i  que garanteixin el dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel 
que fa als desplaçaments dins del municipi com des dels diversos barris als municipis propers, amb 
una coordinació adequada dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim la xarxa de 
transport existent.

VII. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, mitjançant aquest 
Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora dels serveis de transport per carretera que 
comuniquen els diversos nuclis del municipi de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i 
La Roca del Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i necessitats de transport 
detectats amb una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per a afavorir l’eficiència i 
racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que 
garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en 
benefici de les persones usuàries.

Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la 
prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 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, per bé que 
transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar 
la prestació als ciutadans.

Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer.- Objecte del ConveniObjecte del ConveniObjecte del ConveniObjecte del Conveni

Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les 
comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès , així com la transformació provisional de les 
línies urbanes de la ciutat de Granollers en filloles dins el transport públic interurbà, amb l’establiment 
de les comunicacions que es detallen en els annexos d'aquest Conveni dins del servei regular 
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interurbà de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines - Barcelona amb filloles 
(V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V - 1878; B - 102), del qual n’és concessionària 
l’Empresa Sagalés, SA. Amb aquesta finalitat es defineixen: 

· Les línies, els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei .
1. La tarifació.
2. El règim de finançament que garanteixi al concessionari l 'equilibri econòmic necessari . 
3. La resta d’obligacions de les parts.

Segon.- LíniesLíniesLíniesLínies ,,,,    itinerarisitinerarisitinerarisitineraris ,,,,    freqüències de pas i parades del serveifreqüències de pas i parades del serveifreqüències de pas i parades del serveifreqüències de pas i parades del servei

S’estableixen 8 línies: 

L1. Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa-Bellavista
L3 Plaça Europa-Estació de França
L 4 Granollers - Canovelles (PI. Can Castells)
L 51 La Roca-Granollers 
L6 Les Franqueses-Granollers
LXQ Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”

Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a l’annex  1

Tercer.- TarifesTarifesTarifesTarifes

En els serveis de transport objecte d’aquest Conveni, a excepció de la línia LXQ, seran aplicables els 
títols de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i el sistema de tarifació social en 
els termes que es detallen a l’annex 5.

Així mateix, serà aplicable el sistema de tarifació social que es detalla a l'annex 5.  Els títols 
corresponents a aquesta tarifació aniran a càrrec de l’Ajuntament que els hagi promogut i inclouran el 
corresponent distintiu de l’Ajuntament corresponent.

Quart.- Actuacions i compromisos de les partsActuacions i compromisos de les partsActuacions i compromisos de les partsActuacions i compromisos de les parts

El Departament de Territori i Sostenibilitat, d’una banda, ,mitjançant la resolució del cap del Servei 
Territorial de Transports de data 27 de desembre de 2012, va autoritzar  a l’ Empresa Sagalés, SA  les 
modificacions necessàries en les condicions de prestació del servei públic regular de transport de 
viatgers per carretera, esmentat en el pacte anterior, per a prestar els serveis de transport que són 
l’objecte d'aquest Conveni, i d’altra banda, participa en el finançament d’aquestes actuacions segons 
l’establert en el pacte tercer.

Els Ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès 
finançaran els serveis de transport establerts en aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions 
descrites en el pacte tercer, i en promourà l’ús de cara al públic usuari. 

L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei especificat en aquest 
Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona .

L’Empresa Sagalés, SA, es compromet a la prestació dels serveis de transport de viatgers esmentats 
en les condicions que figuren en els annexos d’aquest Conveni. En el cas de les expedicions a prestar 
íntegrament dins el casc urbà de Granollers les condicions seran fixades per l’Ajuntament de 
Granollers d’acord amb el previst en els annexos.

Cinquè.- Règim econòmic i finançament del serveiRègim econòmic i finançament del serveiRègim econòmic i finançament del serveiRègim econòmic i finançament del servei

El finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquest Conveni serà dut a terme 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els Ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les 
Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès.
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En aquest sentit, l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà calculada com la 
diferència dels costos estimats d’explotació del servei, que es detallen en el pressupost que 
s’acompanya com a annex 2, i els ingressos obtinguts per l’explotació del servei, amb la fixació d’una 
aportació màxima de 1.514.860,45 euros per a l’any 2017, amb l’objectiu de mantenir l’equilibri 
econòmic i financer necessari del servei regular de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès .

Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i quanties que es detallen :

L1, L20,
L21, L22 i L3

L4: Granollers 
- Canovelles

L51: La Roca 
del Vallès 
-Granollers

L6: Les 
Franqueses del 
Vallès 
-Granollers

LXQ: Taller 
Ocupacional 
“Xavier 
Quincoces” Total

Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat

93.437,74 € 61.461,55 € 154.899,29 €

Ajuntament de 
Granollers

702.889,83 € 16.000,00 € 718.889,83 €

Ajuntament de 
La Roca del 
Vallès

40.325,48 € 170.286,24 € 210.611,72 €

Ajuntament de 
Les Franqueses 
del Vallès

96.448,58 € 110.234,72 € 206.683,30  €

Ajuntament de 
Canovelles 199.652,72 € 24.123,58 € 223.776,30 €

 Total 1.039.316,61 € 117.561,32 € 170.286,24 € 171.696,27 € 16.000,00 € 1.514.860,44 €

- Departament de Territori i Sostenibilitat: 154.899,29 € (10,23 %), amb càrrec a la partida 
pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000
- Ajuntament de Granollers: 718.889,83 € € (47,46 %), amb càrrec a la partida pressupostària 
............................
- Ajuntament de La Roca del Vallès: 210.611,72 € (13,90 %), amb càrrec a la partida 
pressupostària ............................
- Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 206.683,30 € (13,64 %), amb càrrec a la partida 
pressupostària ............................
- Ajuntament de Canovelles 223.776,30 € (14,77 %), amb càrrec a la partida pressupostària 
............................

En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior al màxim 
estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions implicades es reduirà 
proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el finançament del servei .

En el cas de les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i Línia 5 (La Roca del Vallès - Granollers) si l’import total 
a satisfer supera l’import inicialment previst, els Ajuntaments procediran a abonar la desviació 
corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat. 
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En el cas de la línia LXQ l’import total és el que s’estableix a aquest conveni .

El pressupost dels serveis de transport previstos en aquest Conveni es revisarà anualment , si s’escau, 
d’acord amb el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat , sens perjudici d’altres 
acords als que puguin arribar les parts a la Comissió de Seguiment prevista en el pacte desè d’aquest 
Conveni.

En el cas de les línies Les Franqueses del Vallès -Granollers (Línia 6) i Granollers - Canovelles (PI. 
Can Castells) (Línia 4), les aportacions a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els 
Ajuntaments de Canovelles i Les Franqueses del Vallès es faran efectives de conformitat amb el 
previst en el pacte sisè.

El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser revisat amb motiu de 
la modificació de les seves condicions de prestació, en els termes previstos en el pacte segon, 
mitjançant la formalització de la corresponent addenda.

Sisè----        LiquidacióLiquidacióLiquidacióLiquidació

L’abonament de les aportacions econòmiques previstes pels Ajuntaments de Granollers, Canovelles, 
les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès s’efectuarà mensualment i per períodes vençuts, 
mitjançant transferència bancària a l’Empresa Sagalés, S, en un termini màxim de seixanta dies des 
de la data de presentació de la factura documentada. En el seu defecte, i per els ajuntaments de les 
Franqueses del Vallès, de la Roca del Vallès i de Canovelles, farà diligència de presa de raó de la 
factura amb el termini de pagament corresponent, així com l’endós (annex 6) al banc designat per 
l’empresa. L’endarreriment del termini de pagament ocasionarà el corresponent càrrec en concepte 
d’interessos segons s’estableix a l’article 216.4 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

Amb aquesta finalitat l’Empresa Sagalés SA , haurà de presentar davant els Ajuntaments esmentats, 
dins de la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant de la 1/12 part del 
dèficit anual pressupostat corresponent a cada Ajuntament segons els quadre de l’apartat tercer. 
Durant el transcurs del mes següent l’empresa aportarà una breu memòria explicativa del 
desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els ingressos obtinguts i 
les possibles incidències en la seva prestació .

Cada mes l’Empresa Sagalés, S.A, haurà de presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat les 
estadístiques corresponents al mes anterior, considerant la part alíquota segons el pressupost 
d’explotació.

Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, l’Empresa Sagalés, SA, 
presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, en què es detallin els ingressos tarifaris 
obtinguts, els ingressos corresponents a la realització de publicitat en els vehicles amb la 
determinació dels que han de ser considerats com a ingressos dels serveis d’acord amb el previst al 
pacte vuitè d’aquest Conveni i les despeses d'explotació segons el model de costos dels annexos 2, 3 
i 4, a fi de poder procedir a la liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del 
Transport Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període corresponent. Les 
quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació definitiva del servei 
s’abonaran mitjançant transferència bancària a Empresa Sagalés, SA, en un termini màxim de noranta 
dies des de la data de presentació de la factura documentada.

Les aportacions del Departament de Territori i Sostenibilitat es duran a terme sobre la base de les 
mesures de finançament establertes per a la millora dels serveis públics regulars de transport de 
viatgers per carretera mitjançant el contracte programa amb l'empresa concessionària l’Empresa 
Sagalés, SA, que preveu una aportació de 154.899,29 euros una vegada aportada la documentació 
prevista per a la determinació del dèficit de prestació del servei en els termes establerts en aquest 
pacte amb càrrec a la partida pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000.

Les administracions signants podran demanar a títol informatiu o de control que l’Empresa Sagalés, 
SA acrediti algunes despeses dels serveis mitjançant l’aportació de les factures o els comprovants 
corresponents. Així mateix, Empresa Sagalés, SA en compliment del previst al Reglament (CE) 
1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007 ha de dur a terme la 
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comptabilitat diferenciada dels serveis de transport objecte del conveni  per a cadascuna de les línies 
efectuant la corresponent imputació de costos de conformitat amb les normes comptables i fiscals 
vigents.

Tanmateix, Empresa Sagales, SA lliurarà l’informe de l’auditoria del compte d’explotació del serveis 
objecte del present conveni realitzat per un auditor-censor jurat de comptes.

Setè.-    Modificació de les condicions de prestació dels serveisModificació de les condicions de prestació dels serveisModificació de les condicions de prestació dels serveisModificació de les condicions de prestació dels serveis  

La modificació de les condicions de prestació del servei objecte d’aquest conveni (línies, itineraris, 
freqüències de pas i parades), correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat comptant 
sempre amb la conformitat expressa dels Ajuntaments signats pel que fa a les modificacions que 
puguin afectar els tràfics atesos en cada municipi . 

En el cas que les modificacions autoritzades comportin una alteració de les condicions econòmiques 
de prestació dels serveis previstos en aquest Conveni, les parts, mitjançant la formalització del 
corresponent protocol addicional, procediran a les adaptacions corresponents.

Vuitè.- Controls i inspeccionsControls i inspeccionsControls i inspeccionsControls i inspeccions

L’Ajuntament de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, dins l’àmbit 
de les seves competències, podrà efectuar els controls i les inspeccions de caràcter material que 
considerin oportunes en relació amb la prestació dels serveis definits en aquest Conveni , i comunicarà 
al Departament de Territori i Sostenibilitat les incidències que , si és el cas, s’hagin detectat.

Correspon, en tot cas, al Departament de Territori i Sostenibilitat la competència d'inspecció sobre els 
serveis de transport i l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el cas que es constati 
l'incompliment de les condicions de prestació, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient en 
els termes previstos en la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera. Els 
Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès podran 
proposar la incoació, si és el cas, del corresponent procediment sancionador en relació amb les 
infraccions que es detectin en el desenvolupament del servei de transport dins del seu terme 
municipal. Tot això, sens perjudici de la facultat que correspon a les parts per a la resolució d’aquest 
Conveni en els termes previstos en el pacte dotzè

Novè.- Material mòbil per a la prestació dels serveisMaterial mòbil per a la prestació dels serveisMaterial mòbil per a la prestació dels serveisMaterial mòbil per a la prestació dels serveis  

El servei de transport objecte d’aquest conveni serà prestat amb un nombre de vehicles suficient per a 
garantir la seva correcta prestació.
 
Els vehicles estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i hauran d'anar degudament 
identificats de conformitat amb els requeriment d'imatge corresponent. Les despeses derivades de 
l’adaptació a la imatge dels vehicles aniran a càrrec de l’empresa concessionària . 

Empresa Sagalés, SA podrà  destinar espais adequats en aquests vehicles per a l’explotació 
publicitària d’acord amb la normativa vigent, respectant, en tot cas, els requeriments d’imatge que 
puguin ser acordats pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments afectats . L’explotació 
dels espais publicitaris a les línies L1, L20 , L21, L22 i L3 anirà a càrrec de la dita empresa, que 
comptabilitzarà les dues terceres parts dels ingressos obtinguts com a ingressos publicitaris de les 
dites línies a efectes de calcular el dèficit d’explotació del servei de transport objecte d’aquest 
Conveni. 

Els ajuntaments sotasignants es reserven el dret d’ús dels espais publicitaris d’acord al següent :
- Granollers: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies les línies L1, L20 , L21, L22 i 
L3.
- Les Franqueses del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L408 Les 
Franqueses-Granollers
- Canovelles: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L 512 Granollers - Canovelles 
(PI. Can Castells)
- La Roca del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L 590 La 
Roca-Granollers 
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La cessió de l’espai no comportarà cap cost addicional per a l’ajuntament, qui sufragarà les despeses 
corresponents al material necessari i a la seva col·locació i retirada, respectant en tot moment la 
integritat del vehicle.
 
A aquest efecte, caldrà comunicar la voluntat de fer ús d’aquest dret amb una antelació mínima 
suficient a Empresa Sagalés, SA .

A l’annex 7 s’adjunta el model de la imatge que s’aplicarà al servei durant el 2017, excepte a la línia 
LXQ.

Desè.- Comissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguiment

Les parts acorden crear una Comissió de Seguiment d’aquest Conveni, encarregada de vetllar pel 
correcte desenvolupament de l’objecte d'aquest conveni i, en particular, per tal de:
· Fer la liquidació de les aportacions a satisfer per les administracions signants en els termes  
previstos a la clàusula sisena.
· Fer el seguiment del material mòbil.
· Fer el seguiment dels diferents aspectes del servei
· Fer el seguiment econòmic i proposar les diferents accions per a la gestió dels serveis en funció  
dels resultats econòmics que es produeixin.
· Proposar criteris per a l’actualització dels pressupostos d’explotació dels serveis .

Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la jurisdicció 
contenciosa administrativa, els conflictes i discrepàncies que sorgeixin entre les parts relatius a la 
interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni, d’acord amb el pacte onzè.

Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i el funcionament 
d’aquesta Comissió de Seguiment, es regulen per les previsions contingudes al règim jurídic dels 
òrgans col·legiats previst al Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Onzè.-    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

Aquest Conveni serà vigent i produirà efectes des de l’1 de gener de 2017 i fins a la liquidació de la 
despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte, sens perjudici que, un cop 
exhaurida la seva vigència, las parts acordin la continuïtat d’aquestes actuacions mitjançant la 
signatura d’un nou conveni. 

El pressupost del servei de transport previst  en aquest  conveni es revisarà anualment, si escau, 
d’acord amb el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat sens perjudici d’altres 
acords als que puguin arribar les parts a la Comissió de Seguiment prevista en el pacte desè .

Un cop finalitzada la vigència del conveni o acordada la seva resolució, Empresa Sagalés, SA 
cessarà, previs els tràmits pertinents, en la prestació dels serveis de transport especificats en aquest 
conveni, sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les inversions o despeses realitzades .

Dotzè.- ExtincióExtincióExtincióExtinció

A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada del present 
Conveni:

(i) la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit ;

(ii) la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants i també la resolució per part de 
l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic degudament justificats ;

(iii) l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en aquest 
Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu.

Tretzè.- JurisdiccióJurisdiccióJurisdiccióJurisdicció
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Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no puguin ser resoltes 
per la comissió de seguiment prevista en el pacte novè, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en quatre exemplars i a un sol efecte, 
en el lloc i la data indicats en l 'encapçalament."

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa per l'anualitat 2017, per un import de 702.889,83 € per a les 
línies  L1, L20, L21, L22 i L3 i  16.000,00 € per la línia Xavier Quincoces,  amb càrrec amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària  2017   J3130.44110.47200. Les aportacions s' efectuaran d'acord amb la 
clàusula sisena del Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-        Autoritzar i disposar la previsió de despesa per import màxim de 82.550,00 € per a les  
cancel·lacions de tiquets de transport urbà de pensionistes, jubilats i persones majors de 65 anys, per 
a l'exercici 2017, de conformitat amb la clàusula 3a i l'annex 5 del conveni a què fa referència el punt 
primer d'aquest acord, amb càrrec a l'aplicació pressupostària J5122.23140.48000 - atencions 
assistencials gent gran. En cas que la despesa anterior sigui superior a la prevista , aquesta s'aprovarà 
mitjançant resolució del regidor delegat.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del Conveni a 
què fa referència l'acord anterior.

CINQUECINQUECINQUECINQUE.-.-.-.- Delegar a la Junta de Govern Local qualsevol tràmit posterior en el decurs de l'execució 
d'aquest Conveni.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat , l'Ajuntament de Canovelles, 
l'Ajuntament de Les Franqueses del Valles, l'Ajuntament de La Roca del Vallés, l'Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A   

Alcalde: Moltes gràcies, en farà la presentació el Regidor de Mobilitat, endavant. 

Senyor Segovia: Gracias Alcalde, ya tenia pensado ser breve, y con la explicación de la señora 
Secretaria, aun más breve, porque prácticamente lo ha explicado todo. Hoy traemos a aprobación el 
que debía ser el cuarto protocolo adicional al Convenio firmado el 13 de febrero de 2013 entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, los municipios de los que formamos parte la conurbación de 
Granollers, junto a l'ATM, y la empresa Sagalés para la mejora de los servicios de transporte de 
viajeros por carretera.
Y digo debía, porque por motivos legales (los convenios no pueden extenderse más allá de cuatro 
años), el nuevo protocolo pasa a ser un nuevo convenio de vigencia anual.

Este nuevo convenio tiene pocas novedades, como decía, si acaso a destacar: 
El coste previsto para el servicio, para el próximo año, es el que ha explicado la señora Secretaria, la 
aportación municipal prevista es de 718.889'83.
Como mejoras del servicio, se incorpora íntegramente en el presupuesto del año que viene, la 
adquisición del bus híbrido que debía haberse incorporado a la flota en este mes de diciembre pero 
que se incorporará en el mes próximo mes de enero y que se destinará a prestar servicio a las líneas 
1, 3, 20, 21 y 22. Siendo el coste de este vehículo de 332.600. Así como, destacar, una nueva App de 
Transgran, que nos permitirá tener una mejor información de nuestro sistema de transporte y que se 
presentará próximamente.
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Este presupuesto también vuelve a contemplar una previsión manera optimista de lo que parece una 
tendencia iniciada el año 2015 con un sensible incremento en el número de viajeros transportados.
Para el próximo año la previsión de aumento es del 3'2% en el número de pasajeros. Con lo que si se 
confirma podemos llegar a una cifra cercana al 1.140.000 viajeros transportados durante el 2017.

Estos son como decía los puntos a destacar en este nuevo convenio para el próximo año que estamos 
a punto de iniciar.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi havia un Grup que s'estava plantejant si intervenia, per tant veurem si 
hi ha cap intervenció? Votació,

S'aprova per MAJORIA ABSOLUTA, amb 21 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (12), CIU 
(3), ERC-AG-AM (3), C's (2) i PP (1); i 2 abstencions  del Grup Municipal CpG-CUP-PA (2)

El regidor senyor Jordi Terrades s'incorporà a la sessió.

Alcalde: Passem al punt número 9, que és un punt on s'aproven el plec de clàusules administratives 
per tirar endavant les concessions de domini públic per utilització de les parades del mercat de Sant 
Carles, endavant, 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  APROVAR INICIAL EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESDICTAMEN RELATIU A  APROVAR INICIAL EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESDICTAMEN RELATIU A  APROVAR INICIAL EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESDICTAMEN RELATIU A  APROVAR INICIAL EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES    
PARTICULARS I CONDICIONS DPARTICULARS I CONDICIONS DPARTICULARS I CONDICIONS DPARTICULARS I CONDICIONS D''''EXPLOTACIÓ QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINIEXPLOTACIÓ QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINIEXPLOTACIÓ QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINIEXPLOTACIÓ QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINI    
PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADES  DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLESPÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADES  DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLESPÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADES  DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLESPÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PARADES  DEL MERCAT MUNICIPAL SANT CARLES

Vists els acords assolits en les reunions portades a terme entre juny i novembre de 2016, entre 
representants municipals i la Junta del Mercat Sant Carles.

Vist el projecte d'obre de reforma de la planta de soterrani del Mercat Municipal de Sant Carles, 
redactat per Salvador Matas Arquitectes SL.

D'acord amb els informes emesos pel director de Serveis Jurídics i  el responsable de l'Oficina de Via 
Pública  de l'Ajuntament de Granollers, i el senyor Joaquin Tornos Mas, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona.

Per Resolució del regidor delegat  de Serveis Municipals, Mobilitat i Via Pública, en data 22 de 
novembre de 2016, s'incoava procediment d'adjudicació directa de les concessions de parades del 
Mercat Sant Carles.

Vistes les sol·licituds presentades pels concessionaris actuals, en les quals manifesten que accepten 
les condicions acordades per la nova concessió.

Vistes les compareixences pels titulars de les parades del Mercat Municipal Sant Carles, per 
informar-se del procediment d'adjudicació directa de les concessions del mercat i del projecte d'obres 
de remodelació del mercat i el seu finançament.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Llei 33/2003, de 3 de novembre de patrimoni de les administracions públiques

RD 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la llei de contractes del sector públic



717

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

PRIMER.-  Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i condicions 
d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades  del Mercat 
Municipal Sant Carles

SEGON.- Acordar que, un cop aprovats inicialment  els plecs esmentats,  es sotmeti el precedent 
acord a informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  
al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seva seu electrònica, per un termini 
de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als 
efectes de la presentació, si escau, de reclamacions i al·legacions. 

TERCER.- Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació en el termini 
d'exposició al públic, l'aprovació inicial dels plecs, en la mateixa forma assenyalada en l'acord primer 
de la part dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovat definitivament sense ulterior tràmit, 
formalitzant-se les noves concessions i iniciant els procediments per la reforma del mercat .

QUART.- Ordenar als serveis municipals, la modificació del Reglament del mercat municipals de 
Santa Carles i que iniciï els tràmits adient per la licitació de les concessions de les parades vacants al 
mercat. 

Alcalde: El Regidor de serveis presentarà la proposta, endavant,  

Senyor Segovia:   Gracias Alcalde, y permitame, en este punto si que me estendere, porque tengo que 
reconocer que hoy me siento satisfecho, ya que este es uno de aquellos temas que llevaba años 
encima de la mesa y que por fin llegamos a una solución que nos satisface a todos.
Cuando digo años, no me he equivocado porque aunque parezca increíble, son ya casi 10 los años 
que han pasado desde que en el 2007 se inicia un proceso conjuntamente con la Junta de Venedors 
del Mercat, para encontrar encontrar juntos la mejor solución posible a unas obras para la renovación 
de la planta subterránea del Mercat de Sant Carles y adaptarlo así a las nuevas normativas vigentes .
 
Proceso que como han podido intuir por el tiempo que hemos tardado en acordar una solución no ha 
sido fácil por diferentes motivos:
Primero, porque estamos hablando de un mercado Municipal ?singular?. Me refiero así, no por sus 70 
paradas (recogidas en 35 actividades).
Sino porque la construcción de este mercado la pagaron los propios paradistas que fueron 
adjudicatarios durante los años 1968/1969 y en algún caso incluso en el 1970, de una concesión por 
un tiempo de 50 años. Por lo que el final de esta concesión debería concluir según los casos entre los 
años 2018 y 2019 o incluso en el 2020.
Para acabar con esta incertidumbre y no correr el riesgo de que el mercado fuese cerrando 
paulatinamente hasta acabar prácticamente desierto, en el 1996 acertadamente se decidió que todas 
las concesiones acabarían en el 2020. Y con esa fecha se había venido trabajando desde la 
aprobación del reglamento del año 1996.
Entre tanto, por el camino, se empezó a trabajar en un proyecto de obras que inicialmente estaba 
valorado aproximadamente en un millón de euros .
En el 2007se elaboro el anteproyecto. En el 2009 el Proyecto con la intervención de los paradistas en 
el que se promovían algunas modificaciones.
Y nuevas modificaciones en los años 2013 y 2016 que se han incorporado al proyecto finalmente 
aprobado en la Junta de Govern del pasado día 7 de diciembre.
 
En segundo lugar, la crisis económica tampoco ha ayudado precisamente a realizar esta importante 
inversión. Ni por parte de los paradistas, ni por nuestra parte.
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Y tercero, especialmente el motivo que lo ha ralentizado más, es que la Junta del Mercat, en 
representación de los paradistas, no quería desvincular la discusión de la realización de estas obras, 
de la discusión paralela de una nueva concesión.
El deseo de los paradistas era una nueva concesión en forma de prórroga que era legalmente 
imposible ya que en el 2020 se llega al máximo de los años concedidos que era como decía 
anteriormente de 50 años.
Tengo que decir que entiendo perfectamente su postura, ya que es un deseo lógico desde el punto de 
vista de los paradistas de buscar alargar la concesión. Por la incertidumbre de realizar una inversión 
importante sin saber si en pocos años deben abandonar la parada o no. O ante el temor a un concurso 
abierto que pueda ocasionar que alguien externo pueda ganar y ocupar una de las plazas que ocupan 
los actuales paradistas y perderlo todo después de las inversiones que algunos han ido realizando 
durante todos estos años.

Finalmente, encontramos la solución que nos satisface a todos. Teniendo en cuenta que es algo que 
queríamos las dos partes. Que el mercado siguiese en funcionamiento y sobretodo que aquellas 
personas que quisiesen continuar pudiesen hacerlo.
Después de múltiples reuniones con la Junta de Paradistes, llegamos a un acuerdo que se informó a 
la Asamblea de Paradistas del día 22 de noviembre y que era la siguiente:
Sacar a concurso las plazas que queden vacantes (ya sea por jubilación, o porque por cualquier 
motivo alguno de los concesionarios no quisieran continuar, ), y una adjudicación directa (fórmula 
avalada tanto por el Director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, señor Lacasa, como por el 
Catedrático de Derecho de la Universitat de Barcelona, Sr. Tornos), a aquellas personas que 
manifiesten su voluntad de continuar con la actividad, una adjudicación directa por 25 años más.
Este elemento es central para enfocar la solución: la voluntad de los paradistas es continuar, la 
voluntad del Ayuntamiento de Granollers es que no queden paradas vacantes y la historia nos 
demuestra hasta el momento que no suele haber más peticiones que plazas: es un sector de pequeño 
y mediano empresario. 
Así proponer la adjudicación directa es la solución garantizando que también se podrán encajar en las 
peticiones futuras los terceros interesados, que deberán hacer frente a la subida del canon, el coste 
de las obras y el mantenimiento.
Porque...¿Que otras soluciones había? Una, ¿La licitación de todas las paradas con el riesgo que 
queden vacantes? 
O bien, ¿La subasta de paradas al mejor postor, con el riesgo de que viniese un gran operador y se lo 
quedase todo como ha ocurrido en algún municipio?.
Creemos que esta solución es la que mejor encaja a las voluntades y la mejor para la ciudad .
Este acuerdo se fundamenta en que busca el acuerdo con los paradistas y el respeto al espíritu del 
Mercat de Sant Carles desde su creación. Y lo más importante, garantiza la seguridad jurídica. 
Ya que como se han ido adjudicando y traspasando paradas durante todos estos años, evita que 
alguna de estas personas pueda iniciar reclamaciones al entender que esta concesión pudiera ser por 
50 años a contar desde el momento de la nueva adjudicación. (Fórmula por cierto, que se ha ido 
haciendo en algunos mercados de Barcelona).
Así, para evitar dudas de interpretación en un futuro, y que quede claro, los paradistas del Mercat de 
Sant Carles y el Ayuntamiento de Granollers acordamos que las paradas se extinguirán el 31 de 
diciembre de 2045.
También, acordamos la no paralización de un servicio importante y la continuidad de las actividades 
existentes.
Y no por último menos importante, garantizar el cumplimiento, la realización y el pago de las obras 
acordadas, que supone un cumplimiento de las condiciones sanitarias y la mejora de las condiciones 
laborales.

Sobre las obras:
Finalmente y después de las múltiples modificaciones, el coste aproximado de las obras será de 
861.000 euros, a la espera de las posibles bajas que puedan presentar las empresas que participen 
en la licitación.
Estas obras consta primordialmente de la remodelación integral del subterráneo del mercado. Donde 
se reforman las cámaras y almacenes, así como las zonas comunes.
Pero también se mejorará la climatización y la iluminación, así como la construcción de unos baños 
adaptados en la planta de venta, que ofrecerá así un mejor servicio a los usuarios del mercado . 
Exteriormente también tendrá una afectación ya que se harán unas actuaciones que afectan a la 
marquesina de entrada, la construcción de una nueva rampa por la calle Sant Jaume, para mejorar la 
accesibilidad al mercado.
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Y especialmente visible y mejorará mucho la limpieza del entorno, los contenedores de la basura que 
actualmente están en la calle Sant Jaume, se trasladan al subterráneo, con lo que la mejora exterior 
de la limpieza será evidente.
Estas obras serán financiadas por el Ayuntamiento, que solicitará el crédito para que sea más cómodo 
y económico para los paradistas. Y serán financiadas a 25 años, que se les irá girando el coste. 
La duración prevista de estas obras es de 6 meses, y aunque se cree que no será necesario cerrar el 
mercado, habrá que esperar el plan de obras de la empresa que resulte finalmente adjudicataria para 
confirmarlo.

Dentro de esta actuación global, también se ha considerado conveniente revisar el canon que pagan 
actualmente, ya que consideramos que está desfasado. 
La propuesta que acordamos es que el actual sea aumentada dos veces y media.
Aún así resultan cantidades perfectamente asumibles, que alguien incluso pueda considerar irrisorias, 
pero hemos querido tener en cuenta de que el mantenimiento corre íntegramente a su cargo y que 
muchas de las instalaciones obviamente ya tienen una edad, por lo que previsiblemente tendrán 
también que asumir en un futuro gastos derivados del mantenimiento, que serán importantes. 

No quisiera acabar sin agradecer todo el trabajo realizado que ha sido mucho, intenso y a veces 
complicado.
En primer lugar a todas y todos los paradistas del Mercat de Sant Carles, no ya por la labor que hacen 
cada día, sino por la paciencia mantenida en los momentos de incertidumbre que hemos ido viviendo 
durante estos años.
De manera muy especial a la Junta de Paradistes del Mercat y a su gerente Pep Manent, por la 
interlocución mantenida y el clima de diálogo y confianza que hemos conseguido crear durante todo 
este tiempo. 
Al Director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, el Sr. Alfred Lacasa, que con su buen saber 
hacer, y su talante facilitador nos ayuda como siempre a buscar soluciones cuando en ocasiones sólo 
encontramos problemas.
Y por último, permitame, a mi equipo de Serveis Municipals, a Pepus Costa, Adela Muñoz, Àngel Mera 
y Josep Lluís Castell por todas las horas, que no han sido pocas y a cualquier hora, aportando toda su 
experiencia y esfuerzos dedicados para que todo esto llegara a buen puerto.
Y acabo como empezaba. No hay nada más edificante para aquellas y aquellos que nos dedicamos a 
la función pública que todo el trabajo que realizamos sirva para que el resultado nos deje satisfechos 
a todas las partes.
Y creo que este ha sido el caso.  

Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha anunciades intervencions, hi ha el suport de tots els Grups 
Municipals, que volia agrair, perquè efectivament el regidor Juanma Segovia ha fet esment que aquest 
és un treball col·lectiu, en el qual tothom hi ha fet la seva aportació, i també els Grups Municipals en 
l'àmbit de la Comissió informativa, i també de les reunions que amb el senyor Segovia anat 
desenvolupant, han anat encaixant aquesta història.

Jo voldria emmarcar la importància d'aquest acord. El mercat municipal es fa l'any seixanta-vuit, i ve 
just de sota la Porxada, els que tenim una edat vam veure el mercat a sota la Porxada i vam veure 
com es traslladava a aquest edifici que òbviament, que ha dit el Juanma, van ser els propis paradistes 
els que van impulsar, alguns hi tenim una part de la nostra ànima i la nostra història. El meu avi 
despatxava a la Porxada i va ser dels que va anar el seixanta-vuit al mercat de Sant Carles. Per tant, 
aquí hi ha molta història, hi ha parades amb molta història, que vénen de molts anys, de moltes 
dècades, i per tant el que calia era busca aquest encaix que abans expressava el senyor Segovia. 
Aquest encaix concret entre la història i el futur, i jo crec que el que avui portem aquí és precisament 
un acord que és capaç d'enllaçar aquestes dues històries, o aquests dos temes, la història, el 
reconeixement d'un mercat que fa una feina que té un nivell de protecció, d'una qualitat molt elevada, 
que té un grapat de clients que hi van cada dia i alhora també doncs buscar la sortida, més persones 
que hi han exercit, hi han deixat una part important de la seva vida i que tenen dret a seguir.
 
No era fàcil, ha estat un procés molt llarg, molt complexa i jo també coincideixo amb el Juanma 
Segovia que avui és d'aquells dies en els quals podem expressar la satisfacció de què el diàleg acaba 
resultant.
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Jo voldria sumar-me a l'agraïment a la gent que ho ha fet possible, deixeu-me començar l'agraïment 
amb la persona que no s'ha agraït a ell mateix, és el Juanma Segovia que ha conduït aquest tema 
d'una manera sàvia, d'una manera prudent i amb una paciència absolutament lloable. I alhora també 
al seu equip, molt concretament el Pepus Costa, que ha passat moltes, moltes, moltes hores amb 
aquesta història. I a la Junta del mercat, aquí representada, tot això no hagués estat possible si no hi 
hagués hagut des del primer dia la convicció de què hi hauria un acord, de què trobaríem la sortida, i 
per tant amb aquest projecte col·lectiu que es diu Granollers, tot hi fem la nostra aportació i des del 
punt de vista la gent que està cada dia al mercat l'ha fet molt i molt positiva, per tant també el meu 
agraïment per tots els paradistes i especialment pels responsables de buscar els encaixos tan difícils 
que a vegades fins i tot són possibles.
 
Ara ens toca fer les obres, ens toca buscar aquestes millores permanents perquè evidentment ara 
acabem d'arribar a un acord que ens porta fins al dos mil quaranta-cinc, passaran moltes coses de qui 
al dos mil quaranta-cinc, per tant tot i que aquest procés serà viu i permanent, aquí hi ha el compromís 
també dels adjudicataris a seguir la millora del mercat, i aquí ha d'haver-hi també el compromís públic 
que hem expressat en algunes ocasions, i que avui vull també refermar d'anar treballant d'una manera 
molt intensa als entorns del mercat, especialment a l'entorn o espai que hi ha al carrer Sant Jaume per 
tal d'anar avançant en la peatonalització d'aquest espai, i aconseguir un lloc en què la convivència 
entre la vida ciutadana i el desplaçament a peu, i la qualitat del mercat vagi encara acompanyant més 
aquest procés de la nostra ciutat, una ciutat cada dia millor.
 
Per tant l'aprovaríem per unanimitat i insistiria en els agraïments que he fet, als Grups Municipals, en 
els paradistes, en el Juanma Segovia, en l'Alfred Lacasa, i en el Pepus Costa, i a totes les persones 
que els han acompanyat.

S'aprova per unanimitat

El regidor senyor Oriol Vila s 'incorporà a la sessió

Alcalde: Passaríem al punt 10, en el qual es proposa a aprovació del Pla d'acció per l'energia 
sostenible i el clima de Granollers , i l'adhesió del nou pacte d'alcaldes per l'energia i el clima.

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA D''''ACCIÓ PER LACCIÓ PER LACCIÓ PER LACCIÓ PER L''''ENERGIA SOSTENIBLE I ELENERGIA SOSTENIBLE I ELENERGIA SOSTENIBLE I ELENERGIA SOSTENIBLE I EL    
CLIMA DE GRANOLLERS I APROVAR LCLIMA DE GRANOLLERS I APROVAR LCLIMA DE GRANOLLERS I APROVAR LCLIMA DE GRANOLLERS I APROVAR L''''ADHESIÓ AL NOU PACTE DADHESIÓ AL NOU PACTE DADHESIÓ AL NOU PACTE DADHESIÓ AL NOU PACTE D''''ALCALDES IALCALDES IALCALDES IALCALDES I    
ALCALDESSES PER A LALCALDESSES PER A LALCALDESSES PER A LALCALDESSES PER A L ''''ENERGIA I EL CLIMAENERGIA I EL CLIMAENERGIA I EL CLIMAENERGIA I EL CLIMA

A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia 
sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita 
contra el canvi climàtic. Els ens signataris del Pacte d’Alcaldes es comprometien doncs a reduir en 
més d’un 20% les emissions l’any 2020.

L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una 
nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació en front el canvi climàtic: “Alcaldes per 
l’Adaptació” (Mayors Adapt). A més de prendre mesures de mitigació  també es volia avançar en 
l’execució de mesures per a l’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la resiliència  del nostre 
territori.

Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel. L’octubre de 2015 es va considerar la 
necessitat de reformular el Pacte dels Alcaldes per integrar l’adaptació al canvi climàtic i per 
incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin en la mateixa línia que els 
objectius europeus, i es va aprovar el nou “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”nou “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”nou “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”nou “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible” que 
es basa en tres pilars: mitigació, adaptació i energia segura, disponible i sostenible. 

Granollers compta amb un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) aprovat 2009 i ha fet el primer 
seguiment el 2015. A més, el 29 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l'adhesió a la 
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iniciativa europea "Alcaldes per l'adaptació”. 

Els signataris del Nou Pacte donen suport a una visió compartida per al  2050:
• l'acceleració de la descarbonització dels seus territoris
• l'enfortiment de la capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic , inevitable
• l’accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania.

Els municipis adherits al Nou Pacte dels Alcaldes es comprometen a executar accions per assolir 
reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim elcom a mínim elcom a mínim elcom a mínim el    40404040%%%%    a l’anya l’anya l’anya l’any    2030203020302030 i l'adopció 
d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàticenfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàticenfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàticenfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aquests nous 
compromisos han de quedar recollits en nous Plans d’acció, anomenats Plans d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC). 

El nou PAESC de Granollersnou PAESC de Granollersnou PAESC de Granollersnou PAESC de Granollers inclou noves actuacions de mitigaciónoves actuacions de mitigaciónoves actuacions de mitigaciónoves actuacions de mitigació    ((((25252525    accionsaccionsaccionsaccions )))) per assolir un 40% 
de reducció d’emissions per al 2030, una avaluació dels riscos als impactes del canvi climàtic per 
establir la vulnerabilitat i defineix  accions d’adaptacióaccions d’adaptacióaccions d’adaptacióaccions d’adaptació     ((((40404040    accionsaccionsaccionsaccions ))))    per fer-hi front. 

Per a la redacció del document s’ha seguit la metodologia proposada per la Diputació de Barcelona 
"Guia metodològica per redactar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima a la província de 
Barcelona".

La tècnica de Medi Ambient ha emès informe favorable sobre l'aprovació del nou Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima de Granollers (PAESC de Granollers), que integra l’adaptació al canvi 
climàtic i incorporar uns objectius més ambiciosos per assolir un 40% de reducció d’emissions per al 
2030. 

També proposa l'adhesió a la iniciativa europea “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”, 
segons el model annex al seu informe. Aquesta adhesió especifica com l'Ajuntament de Granollers 
preveu respondre a l'efecte del canvi climàtic: mitjançant la integració de l’adaptació al canvi climàtic 
als plans existents que pertoqui.

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

Que el medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació atmosfèrica en les zones 
urbanes és competència pròpia del municipi a l'empara de l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de les bases del règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers (PAESC de 
Granollers), que s'annexa a aquest acord, de conformitat amb els fets exposats i fonaments invocats, 
que integra l'adaptació al canvi climàtic i incorporar uns objectius més ambisciosos per assolir un 40% 
de reducció d'emissions per al 2030.

SegonSegonSegonSegon:::: Facultar a la Junta de Govern Local a adaptar el contingut del PAESC de Granollers per 
tal d'assolir els objectius de les directrius de la Comissió d 'Energia i Medi Ambient de la Unió Europea 

TercerTercerTercerTercer :::: Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Granollers al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per 
a l'Energia i el Clima promogut per la Unió Europea en ple coneixement dels compromisos establerts 
en el document oficial del Pacte.

QuartQuartQuartQuart::::  Facultar a l'Il·lustre senyor Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura dels 
documents i annexos que se'n derivin dels acords anteriors.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Comunicar els presents acords al Comissari d'Energia i Clima de la Unió Europea (en els 
termes del model establert) i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat- Gerència de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona. 
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Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el Tinent d'alcalde de Medi Ambient, que ha deixat ara el seu 
paper de portaveu, ha tornat a la banqueta, i el titular ha sortit al camp, i en tot cas ara l'Albert Camps 
pren el relleu com a regidor de Medi Ambient, endavant, 

Senyor Camps: Gràcies Alcalde, bona tarda de nou, fer front al canvi climàtic i avançar cap a un nou 
model energètic, que progressivament però de forma decidida, deixi de dependre dels contaminants 
combustibles fòssils i aposti per les energies renovables i netes, és indubtablement el principal repte 
ambiental global del primer quart del segle XXI. Cito Ban Ki-moon quan diu que no podem permetre'ns 
el luxe de la indecisió, les mesures a mitges, o els enfocs graduals, la nostra meta ha de ser una 
transformació. I efectivament hem de transitar cap a un nou model, les bases del qual s'hauran de 
sustentar en un nou model energètic, de mobilitat, de relació amb el territori. Un model que haurà de 
comportar canvis profunds en els àmbits socials i econòmics .
 
Estem davant un canvi cultural en el sentit més ampli del terme, canvis que per estructurals hauran de 
ser impulsats, per un costat, des dels Estats i les organitzacions d'abast supraestatal, nacional i 
regional, però també per l'altre, correspon a les persones de manera individual i col·lectiva reflexionar 
que podem fer davant el canvi climàtic, com ens desplacem, quin ús fem de l'energia, sobre l'adopció 
d'hàbits més saludables. Unes bases que s'emmarca en els disset objectius i les cent seixanta-nou 
metes fixades en els objectius de desenvolupament sostenible que l 'Horitzó del dos mil trenta, impulsa 
les Nacions Unides, el tretzè justament d'aquests objectius fa referència explícita a la lluita contra el 
canvi climàtic i els seus efectes i estem d'acord en el paper primordial que en aquest repte hi ha de 
jugar el món local, perquè és en els pobles i ciutats on viuen i tenen la seva activitat les persones .
 
La proposta d'adherir-nos al Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima i el Pla d'acció per 
l'energia sostenible i el clima conegut amb les sigles PAES, que hi va associat, té el seu origen a 
principis del dos mil divuit, quan la Unió Europea va fer un llançament del pacte dels alcaldes i 
alcaldesses per l'energia sostenible local, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del 
món local a la lluita contra el canvi climàtic. El pacte perseguia la implicació dels ens locals en 
l'assoliment dels objectius comunitaris de l'estratègia "vint vint vint" de reducció de les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d'energies renovables. Els ens signataris del pacte es comprometien doncs a reduir en un més d'un 
20% les emissions l'any dos mil vint. En el Ple del mes de juliol de dos mil vuit Granollers es va 
adherir al Pacte d'alcaldes i alcaldesses, i just un any després s'aprovava el Pla d'acció per l'energia 
sostenible, conegut com a PAES.

Avui, més de set mil ens locals donen suport a aquesta iniciativa, dels quals dos-cents dotze a les 
comarques barcelonines, la gran majoria dels municipis d'aquesta demarcació. L'any dos mil catorze 
davant l'evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova 
iniciativa per implicar el món local a l'adaptació enfront del canvi climàtic, Majors adapt o alcaldes i 
alcaldesses per l'adaptació. El model de funcionament era similar al del Pacte dels alcaldes per 
l'energia, i tornava a ser un fet remarcable que una iniciativa de relació directa de les institucions 
europees amb els ens locals, a més de prendre mesures de mitigació també es volia avançar en 
l'execució de mesures per l'adaptació, amb la finalitat d'avançar cap a la resiliència del territori .
 
El Ple va acordar adherir-se a Majors adapt el juliol del dos mil catorze. Durant un any ambdues 
iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va considerar la necessitat de reformular el 
Pacte d'alcaldes per l'energia, i que integrar l'adaptació al canvi climàtic, i fixar objectius més 
ambiciosos. Així el quinze d'octubre de dos mil quinze, es va presentar el Pacte dels alcaldes pel 
clima i l'energia sostenible, que es basa en tres objectius en una visió compartida per al dos mil 
cinquanta.
 
La primera, l'acceleració de la descarbonització dels territoris. La segona l'enfortiment de la capacitat 
d'adaptació als efectes del canvi climàtic, i la tercera l'accés a una energia segura, sostenible, i 
assequible a la ciutadania. Els municipis que com avui Granollers s'adhereixin al nou Pacte dels 
alcaldes i alcaldesses, es comprometen a executar accions per assolir reduccions de gasos d'efecte 
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hivernacle de com a mínim el quaranta per cent a l'any dos mil trenta, i l'adopció d'un enfocament 
conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aquests nous compromisos han de 
quedar recollits i així recullen en nous plans d 'acció, anomenats Plans d'acció per l'energia sostenible i 
el clima, el PAES, i els quals concorden amb els objectius fixats a la vint-i-una conferència sobre el 
canvi climàtic, celebrada a París el dos mil quinze, i que va concloure ara fa just un any.
 
Tot aquest procés és fruit del treball compartit per centenars de municipis catalans, són avui bastants 
els municipis que es troben immersos en un procés com el nostre. Ajuntaments, amb alcaldes i 
regidors de les formacions polítiques representades en aquest Ple granollerí donen suport al pacte 
dels alcaldes. I ho fem sumant el si de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, una xarxa més de dinou anys d'història, referència fonamental quan parlem 
de Medi ambient i sostenibilitat, espai de trobada de les tècniques i els tècnics i de les regidores i 
regidors, i ara plegats compartim el repte de fer front al canvi climàtic .

Així el PAES de Granollers segueix la guia metodològica proposada per la Diputació de Barcelona, i 
que es basa en els apartats següents, recull de dades i documentació de referència, documentació 
que és accessible a través d'una pàgina web que està a disposició de la ciutadania, revisió de l'estat 
d'execució del PAES de dos mil nou i l'assoliment dels objectius de reducció de les emissions en un 
vint per cent a l'horitzó de dos mil vint, en tercer lloc propostes de noves estratègies de mitigació que 
permetin assolir, com he comentat, l'objectiu de reducció de les emissions en un quaranta per cent 
l'any dos mil trenta, i en quart lloc la identificació de les línies principals quant a l'adaptació, i 
propostes d'accions sobre adaptació que es contenen al programa d'adaptació al canvi climàtic.
D'entrada, i això vull que quedi molt clar, que tant el Pacte per l'energia com el del clima, se cenyeixen 
en aquells sectors de l'àmbit competencial municipal, així la diagnosi conclou que el consum energètic 
entre el dos mil cinc, any de referència del PAES i el dos mil quinze ha disminuït en un catorze per 
cent, mentre que les ambicions de CO2 s'han vist reduïdes amb un trenta-u coma cinc per cent des del 
dos mil cinc, per sota doncs ja de l'objectiu dos mil vint de reducció del vint per cent. Aquesta evolució 
és feta per la Diputació de Barcelona seguint els paràmetres que marca la Comissió Europea.
 
Dir també que l'origen de la major part de reducció de les emissions a Granollers es deu a factors 
exògens, com ara el context de crisi econòmica i la millora del factor elèctric més net, però també en 
són responsables les actuacions impulsades des del Pla d'acció per l'energia sostenible, en l'àmbit 
com l'eficiència a l'enllumenat públic i en els consums energètics d'aigua en els edificis municipals. La 
comparativa de consum energètic de gas i electricitat entre dos mil cinc i dos mil quinze, dels 
cinquanta-nou equipaments que són de referència i que són comparables, mostra una reducció de 
l'onze per cent. I la comparativa del consum de l'enllumenat públic, si no tenim en compte l'increment 
en un vint-i-tres per cent dels punts de llum entre aquest decenni, se situa en una reducció del 
vint-i-vuit per cent. Si el consum per punt de llum era de nou-cents vint quilowatts hora el dos mil dos, 
al dos mil quinze aquest consum ha baixat més de la meitat, se situa en quatre-cents quatre quilowatts 
hora, i una altra dada mentre el percentatge de punts de llum de baix consum era del quaranta-u coma 
quatre per cent el dos mil dos, aquest percentatge havia pujat al vuitanta-quatre coma set per cent el 
dos mil quinze.

L'estudi proporciona tanmateix una altra dada que hem de prendre molta cautela, ja que valora 
números absoluts i no té en compte que s'han posat en marxa, nous equipaments, i concretament 
trenta-tres nous equipaments municipals entre dos mil cinc i dos mil quinze, i que, com he comentat, 
l'anàlisi del dos mil cinc es va fer sobre cinquanta-nou edificis que aleshores tenien comptabilitat 
energètica i no sobre la totalitat dels edificis que teníem que tenia en funcionament en el mateix any 
dos mil cinc. 

Balanç molt positiu doncs, fet amb la metodologia que aplica la Diputació de Barcelona per tots els 
municipis adherits al Pacte d'alcaldes i alcaldesses i que col·loquen a Granollers entre els municipis 
de la demarcació que més bé estan fent els deures. Ara caldrà veure com factors com la incipient 
reactivació econòmica incideixen en l 'evolució d'aquestes dades d'ara, fins al 2020.
 
Després del capítol de la diagnosi i del seguiment del PAES, el document del PAES, i perdoneu aquell 
ball de sigles, entra pròpiament en aquelles línies d'actuació que hauran de permetre assolir el nou 
repte fitxat de reduir el quaranta per cent de les emissions a l'any dos mil trenta. El Pla d'acció de 
mitigació del PAES el componen setanta-tres accions del PAES del dos mil-nou, i s'incorporen 
vint-i-cinc noves fitxes d'accions de mitigació.
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I poso alguns exemples d'accions de mitigació. Només algunes. Canvi climàtic a l'escola, impuls dels 
vehicles nets i eficients energèticament, manteniment de l'arbrat municipal i de les zones forestals, 
impulsar l'autoabastiment alimentari amb productes locals, disposar de zones i estructures. 

I la tercera part del document del PAES, que el componen les quaranta línies d'actuació i la proposta
d'accions del programa d'adaptació al canvi climàtic. Alguns exemples també, d'accions de mitigació, 
instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques per l'autoconsum, adaptació tecnològica del servei de 
recollida d'escombraires i de contenidors, millora de l'eficiència del reg urbà, establiment d'espais 
lliures de vehicles motoritzats, integració de criteris d'estalvi i d'eficiència energètica en edificis, i 
protocols i estructura de resposta a emergències, en podien ser alguns exemples escollits a l 'atzar.
 
Pel que fa a singular aquest al nostre programa d'adaptació és que l'objectiu de les fitxes és establir 
les línies d'actuació, unes línies que es concreten a les múltiples accions que estan contingudes en els 
diferents plans municipals i que tenen vinculació amb el canvi climàtic i que pertanyen per exemple a 
l'àmbit de la mobilitat, de la salut, de la qualitat de l'aire, de protecció civil, d'urbanisme, d'educació, 
dels criteris d'actuació a l'obra pública i als serveis, etc. Perquè i aquesta és una altra característica a 
destacar, el PAES de Granollers ha estat elaborat de manera transversal, i en el si de la ponència de 
transició energètica i canvi climàtic. D'aquesta manera hi ha pres part onze serveis municipals, de les 
cinc àrees de l'organigrama de govern, per tant un document elaborat de baix cap a dalt, com es 
reflecteix a les fitxes que integren el Pla.
 
El PAES esdevé doncs un projecte estratègic del qual caldrà fer el seguiment de les accions 
contingudes en el Pla, impulsar aquelles noves accions que de ben segur apareixeran, perquè el 
PAES és i així ho remarca i ho vol la Comissió Europea, un document viu. I un tercer element a 
destacar del PAES de Granollers, en un apartat s'analitza el cost de no actuar, després d'estudiar 
diverses variables, es conclou que en un període de quinze anys, el cost econòmic per esdeveniments 
excepcionals causats pel clima, onades de calor, ventades, inundacions, es pot estimar en uns 115 
milions d'euros, amb l'escenari previst de canvi climàtic, si no s'actua, aquest cost pot ascendir a 200 
milions d'euros, és a dir, en resum, el document apunta com a hipòtesi, en 85 milions d'euros en 15 
anys el cost de no actuar. Recordem quin és el pressupost municipal.
 
Hem volgut compartir aquest document amb les persones i els Grups Municipals i rebre aportacions 
per enriquir-ho, el mes de setembre vam lliurar el primer esborrany als membres del Consell assessor 
de Medi ambient i sostenibilitat, als Grups Municipals, i a més d'un centenar de persones que formen 
part de la base de dades i que estan vinculades a l'àmbit ambiental, hem rebut aportacions de 
persones membres del Consell de Medi ambient, dels col·lectius d'alumnes pel clima, i de Granollers 
en transició, i dels Grups Municipals d'Esquerra Republicana i la Crida CUP, a elles cal afegir les 10 
aportacions internes efectuades per diferents serveis tècnics municipals. Dir que s'han incorporat la 
gran majoria de les propostes fetes, algunes com les de Granollers en transició, en algun aspecte de 
mobilitat, han estat traslladades als responsables d'elaborar el Pla de Mobilitat Urbana perquè estudiïn 
la seva incorporació en aquest document, pel que fa a les propostes dels Grups Municipals hem 
incorporat la totalitat d'Esquerra Republicana de Catalunya en el sentit de concretar amb un ventall de 
cost per cada proposta d'actuació, i de modificar el calendari inicialment proposat, també han estat 
incorporades propostes de la Crida CUP, però s'ha estimat de no incloure aquelles que més enllà de 
compartir-les o no, no eren l'objectiu del document del PAES, que són referències a la gestió directa 
del servei d'aigua i de residus, i algunes vinculades en temes urbanístics, com el camp de futbol de 
Palou, kàrting, PDU del Circuit o a aturar sectors urbanitzables.
 
Vaig acabant, agraeixo, agrair a tothom les aportacions fetes, a la predisposició dels Grups 
Municipals, al si de l'Àrea de Territori i Ciutat, de reunir-nos i de tractar el tema, la voluntat ha estat 
compartir un document certament molt tècnic. Però que ens posiciona a l'hora de fer front al repte del 
canvi climàtic, i en disposar d'un document de referència. Agrair també i reconèixer a la Diputació de 
Barcelona el suport donat tan tècnicament com econòmic, a la feina feta per l'empresa EMACRIT, que 
ens ha ajudat a l'elaboració del  document. Ha estat un projecte coral d'aquí en el qual hi ha participat 
molts tècnics municipals, de diferents serveis coordinats des dels serveis de Medi ambient i espais 
verds a tot ells. Reitero el meu agraïment. 

Acabo, portem un llarg camí recorregut, no comencem de zero, el Pacte per l'energia i el clima esdevé 
una nova fita, que hem d'afrontar d'optimisme convençut de la capacitat de la nostra organització, de 
l'alt valor professional de les persones que l'integren per assolir els objectius que ens hem proposat, 
perquè com va dir Tagore, la terra no és herència dels nostres pares sinó préstec pels nostres fills. 
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Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha intervencions sol·licitades, no sé si el Partit Popular vol 
intervenir? Sí?

Senyor Moya: Com no podria ser d'altra manera, començar agraint a l'Albert Camps la seva 
predisposició pel diàleg i per comentar aquest document, i explicar-nos molt extensament tot el que 
comportava i el que incorporava. Dit això, som conscients del repte que suposa el canvi climàtic pels 
ciutadans, pels sectors econòmics i pels sistemes naturals. Crec que aquesta ha de ser una 
administració pionera en treballar per aquesta fita, i que ens hem de situar en l'avantguarda de l'impuls 
de polítiques climàtiques, per això que nosaltres votarem a favor d'aquest document, per millorar la 
qualitat del Medi ambient de la nostra ciutat i del nostre entorn.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyor Navarro, endavant,

Senyor Navarro: Bé, com ja saben, aquest és un tema que ens preocupa profundament, i per tant, tal 
com hem treballat el document, m'estendré una mica en les aportacions. En primer lloc, dir-li al senyor 
Camps que s'ha oblidat una part del relat, perquè just fa un any nosaltres vàrem presentar una moció, 
que a petició del Govern del PSC-PSOE, vam acceptar traslladar al Consell municipal de medi 
ambient, i en aquesta Moció proposàvem redactar i aprovar de manera participativa un Pla del món 
local contra el canvi climàtic .
 
De les nostres propostes que el Pla fos redactat i aprovat de manera participativa res de res, de fet el 
Consell municipal de medi ambient no ha entrat en joc fins que el Govern ha presentat al Consell el 
PAES, donant només la possibilitat de presentar esmenes al document ja fet, i sense incorporar 
realment la participació ciutadana. Nosaltres no entenem la participació i amb això ja hem parlat molt 
en els plens, enviar un document a més de cent persones, un document de més de cent pàgines i què 
en ell opinin. Creiem doncs que un tema tan important com aquest del canvi climàtic s'hauria d'haver 
plantejat d'una altra manera, i que el Consell municipal hauria d'haver estat actor, actor, agent actiu, 
no espectador, i és la manera que vostès han portat tot aquest tema.
 
El PAES que es presenta a votació és una mostra més que en aquest tema del Medi ambient el 
Govern està més ocupat per les aparences que no pas realment per què fa, mentre anem superant els 
límits de partícules. Si no és així, hi ha temes en els quals el Govern té plena competència, i no 
entenem com no ens hi posem clarament, amb una voluntat política ben definida, per afrontar les 
responsabilitats i el repte que suposa aquest tema. Un tema que vostè quantificava econòmicament, 
ho lamento senyor Camps, a mi no em preocupa l'economia, em preocupa la salut de les persones, i 
vostè no ha fet referència tot això. I això és una mostra més de com estan treballant aquest tema, 
d'una manera per nosaltres, deixi'm dir-ho, pèssima. És una prova més aquest PAES de més de les 
contradiccions en Medi ambient, ens trobem una mà dreta que destrueix allò que es fa amb l'esquerra. 

Hem de dir que amb la mà esquerra, i per tant aplaudim, hi ha alguns elements que s'han treballat de 
manera positiva. Valorem positivament per exemple la formació i les campanyes informatives, l'avenç 
com ha dit vostè en utilització d'energies renovables, sobretot en els equipaments municipals. 
Propostes com façanes i cobertes verdes que aporten molt en tot el tema de la captació del CO2 , 
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també que s'hagi incorporat com a proposta nostra la taula de debat municipal per a reduir tot l'ús del 
vehicle privat. Lamenten també que no es tinguin en compte mesures que es podrien haver fet i que 
són competència municipal, com ara la reducció del preu del bitllet del transport públic, la millora en el 
servei i les interconnexions, estem esperant el Pla de mobilitat i ens van prometre al dos mil setze, 
augmentar la freqüència de pas dels vehicles, la promoció d'una taula de persones usuàries, queda 
molt encara per fer participar la ciutadania. I tornem, aquest és un tema en què Granollers, des del 
nostre punt de vista, encara anem enrere.

També valorem positivament doncs que s'hagi proposat la creació d'una Comissió municipal de l'aigua 
per actualitzar i seguir l'ordenança d'estalvi d'aigua, així mateix també la fixació d'un sistema de 
pagament per la prestació del servei de recollida i tractament d'escombraries, recordem però els 
endarreriments que hi ha en aquest tema, només reciclem el vint-i-vuit per cent de la matèria orgànica. 
I el PAES només proposa arribar a una xifra de quaranta per cent, quan hi ha municipis que la superen 
amb escreix, i d'això ja n'hem fet un altre de debat, però em sembla que en el PAES hauríem de ser 
molt més ambiciosos. També, recordem eh, la importància que per nosaltres tenia la gestió directa en 
el servei de recollida de residus per millorar-ne el control i la gestió, o la participació de les persones 
usuàries, de les entitats que ho sol·licitin, dels grups municipals en la gestió de tot aquest tema, no n'hi 
ha prou no amb aprovar un plec de condicions, sinó que cal fer-hi un seguiment. 

Hi ha una part de la ciutat què ens preocupa profundament com l'estan maltractant, deixi-m'ho dir, el 
tema de Palou. Malgrat que a Palou plantegen accions que es poden valorar molt positivament, per 
exemple incrementar l'activitat agrària, el rendiment de les explotacions, potenciar els embudells de 
CO2, integrar criteris com limitar les superfícies dures. Després ens trobem amb la realitat, i la realitat 
és el PDU del circuit, tampoc m'hi estendré, o l'estadi de futbol de Palou, han fet un estudi sobre 
l'increment de la mobilitat que suposarà aquest estadi? Han fet un estudi sobre la passera que tocant 
al camp afectarà en el nucli de Palou? D'això no ens han dit res, i trobem que és un element totalment 
contradictori amb allò que ens estan venent, que en el fons per nosaltres és fum, no volem paraules, 
volem accions. I en les actuacions concretes per l'any dos mil, dos mil disset perdoni, no hi ha cap 
element que ens faci plantejar-nos que aquest Govern té com a element central, com ho és per 
nosaltres la política mediambiental, contrasta per exemple una base d'accions del manteniment de la 
massa forestal i agrícola del municipi, bé, suposo que això ho faran en l'espai on posaran els centres 
comercials en el pla director del circuit, o torno, en l'espai que maxacarem a Palou per qui hi posem 
aquest estadi de futbol i tot l'aparcament i tota la mobilitat que implicarà en aquella zona.
 
S'han deixat propostes, em diu és que nosaltres només hem actuat en allò que tenien competència, 
disculpin però les competències de l'Ajuntament són més que aquelles que vostès diuen, per exemple 
podrien reclamar la gratuïtat dels peatges de la C33 i de l'AP-7, que tenen una incidència molt clara en 
el nostre Medi ambient, podrien ser participatius de veritat en aquest tema i plantejar-se una taula de 
la bicicleta com un espai de trobada i de debat, podríem avançar en el Pla de mobilitat, ni discutit ni 
plantejat fins al moment, i ja portem un any i mig de legislatura, podríem fer unes polítiques per reduir 
la generació de residus d'una manera molt més clara, no només de residus municipals sinó també 
augmentar la recollida selectiva, se'ns ha oblidat tot aquest tema. Respecte a les zones inundables, es 
deixa de banda tot el que pugui fer referència a la planificació futura al marge del Congost, com ara 
doncs el futur circuit internacional, o l'estadi de futbol de Palou que estan a tocar del riu, per què fa a 
les fuites d'aigua potable, es deixa en mans únicament de la companyia privada que gestiona la xarxa 
sense intervenir nosaltres, o per últim, respecte a incorporar criteris de reducció en l'ús de recursos i 
en la producció de residus, aquí també trobem molt pocs avenços i nosaltres havíem fet aportacions 
en aquest sentit.
 
En definitiva per nosaltres el document aposta per la realitat què vol aquest equip de Govern per la 
ciutat de Granollers, l'asfals, l'asfalt perdo, la ciutat extensa, una ciutat on el canvi climàtic continuarà 
present perquè realment no hem estat agosarats a l'hora d'elaborar aquest pla. Gràcies, moltes 
gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per part de Ciutadans, el senyor Carmany té la paraula.
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Senyor Carmany: Gràcies, molt breument. Agrair al regidor Albert la predisposició que ha tingut, molt 
especialment amb nosaltres, com he comentat abans, era un, és un projecte molt, molt tècnic i un 
redactat molt tècnic, a mi m'ha costat molt, llavors ens hem trucat moltes vegades doncs perquè m'ho 
aclarís o ho expliques com si fos un nen, així que gràcies. Bé nosaltres creiem que és un projecte 
ambiciós, creiem que és un projecte ambiciós per l'energia sostenible i el clima de Granollers, és una 
iniciativa que surt de la Comissió Europea, la qual la Diputació de Barcelona ha tingut un paper 
importantíssim, però a més molts altres municipis, on hi ha tot tipus d'alcaldes de diverses formacions 
polítiques, i per tant creiem que és un projecte amb un horitzó llarg a dos mil cinquanta, però a dos mil 
trenta amb una revisió de totes aquestes mesures que ens hem compromès a fer per reduir com a 
mínim aquest quaranta per cent d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. I per tant nosaltres, com ja 
he comentat abans, veiem un projecte molt complet, i per tant nosaltres votarem a favor.

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra, senyora Maynou té la paraula, 

Senyora Maynou: Gràcies, moltes gràcies i bon vespre. Nosaltres som conscients que a Granollers, 
des de fa anys, hi ha una voluntat de portar a terme un treball significatiu pel que fa a la protecció del 
medi ambient. Malauradament, tot aquest esforç es veu contradit, alguns exemples ja els han dit els 
companys de la CUP, pensem per exemples amb els alts nivells que tenim de contaminació 
atmosfèrica, o per la voluntat de remetre l'espai de Palou, amb el nou Pla Director del Circuit de 
Catalunya.

En tot cas, sí que des d'ERC - Acció Granollers creiem que és evident que cal impulsar polítiques que 
incideixin en una nova manera d'entendre la relació amb el medi, i que ens cal fer un esforç molt més 
gran en aquest sentit. El Pla que avui estem aprovant vol ser un document de compromís de 
l'Ajuntament, i en aquest cas és un Pla que fa referència a la mitigació i l'adaptació de Granollers al 
canvi climàtic. Hem de dir que en general no és que el Pla en si ens desagradi, i fins i tot trobem 
algunes accions interessants o que trobem correctes. 

Però sí que és veritat que trobem a faltar alguns aspectes que per nosaltres són importants, i 
especialment per la part més executiva del Pla, del passar de les propostes a les accions concretes, 
en aquest sentit, en primer lloc creiem que la majoria d'aquestes accions són massa genèriques, i en 
algun cas ja ho hem expressat també en les nostres propostes, fins i tot algunes són buides de 
contingut. Una buidor que pensem que es materialitza clarament en el fet que cap proposta, o moltes 
de les propostes, no tenen un pressupost assignat i els períodes d'actuació són fins a 14 anys vista. 
Pensem que el fet que no hi hagui aquest pressupost assignat fa molt difícil que realment es portin a 
terme.

A més, per exemple, trobem a faltar, un element que és clau per nosaltres, i que en certa manera, el 
company l'Eduard, ja si referia, hi ha el tema de la corresponsabilitat, dels actors de la ciutat en 
l'execució d'aquestes propostes, les empreses, ciutadans no vinculats a cap entitat però que a títol 
individual poguessin col·laborar, associacions, etc.

La corresponsabilitat, creiem que l’Ajuntament, en ser l'administració més propera al ciutadà, té el 
deure de promoure-la i de potenciar aquesta capacitat d'implicar als ciutadans en la cura del propi 
entorn, de la pròpia ciutat, i per tant pensem que cal conscienciar a tothom des de Granollers, podem 
contribuir tots els ciutadans a fer un desenvolupament sostenible global , en els petits gestos i esforços 
quotidians, que sempre anem repetint.

En aquesta línia, per exemple, doncs ens hauria agradat que s'haguessin incorporat més projectes 
pilot amb la participació activa i executiva de veïns i d'empreses i d'agents implicats. Insisteixo que la 
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corresponsabilitat és essencial, ja que entenem que l'adaptació al canvi climàtic, és una cosa que 
afecta a tot Granollers i no pot ser només un Pla que surti de l'Ajuntament, és un element que ha 
d'esdevenir una lluita social col·lectiva .

Tot i així, no em vull oblidar de dit que des d'ERC-AG hem fet una sèrie de propostes, la majoria força 
concretes, i és veritat que moltes s'han acceptat, la qual cosa agraïm al regidor, a Albert Camps, 
doncs la predisposició i l'acceptació. I sí que ens agradaria destacar que hi ha una que no se'ns ha 
acceptat: és una mesura que feia referència a la lluita contra la pobresa energètica, que considerem 
que des d'un Pla com el PAES si podia treballar. És evident que quan parlem de mesures d'adaptació 
al canvi climàtic, la lluita contra la precarietat energètica, l'accés a l'aigua i energia són elements 
claus, més enllà del que siguin subvencions puntuals o dels projectes tipus l'ESTALGIA. I per això 
nosaltres proposàvem una acció molt concreta, que és la creació de bugaderies públiques als barris 
on es detectin més necessitats, i pensàvem que aquestes bugaderies podrien estar ubicades en els 
centres cívics.

Bé, finalment, també trobem a faltar una política més activa pel que fa als residus, malgrat que és cert 
que se'ns ha acceptat alguna de les nostres propostes, com per exemple, nosaltres comentàvem la 
d'instal·lar punts de recollida d'oli per reciclar a llocs estratègics de la ciutat, com pugui ser Mercat de 
Sant Carles, o similar, o per exemple també creiem que és important estendre a tota la ciutat la 
col·locació de contenidors de selectiva dins de plataformes mòbils .

Per tot plegat, en la proposta el nostre Grup s'abstindrà en la votació d'aquest Pla, perquè malgrat que 
és evident que moltes de les nostres propostes, com ja hem dit, s'han acceptat, pensem que cal anar 
més enllà d'aquest document, i passar d'aquest document que fèiem referencia, que és un document 
molt tècnic i passar de les accions i propostes a fets i continguts ferms . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, no?. Jordi. El senyor Terrades ve fresc, i el 
tema li agrada, endavant,

Senyor Terrades: Bon vespre, aquest és un, el Pla que ha presentat el regidor Albert Camps, no és un 
Pla que sorgeixi com un bolet, ara que estem a la tardor, a punt d'entrar a l'hivern, doncs que aquí ve 
el Govern i com un bolet va i presenten aquest pla. No, no, ve d'una història, d'una història i d'uns 
projectes determinats al llarg dels anys. I ve d'una altra realitat, del que va passar també a París l'any 
passat, el dos mil quinze, també per aquestes dates aproximadament on te'l conjunt d'Estats del 
planeta i també amb la participació de la societat civil, es fixen uns objectius per lluitar contra el canvi 
climàtic, que jo crec que tothom ja ha arribat a la conclusió, deuen quedar pocs escèptics, però la 
majoria ja veiem que aquest és un problema que afecta el conjunt del planeta, no només els humans, 
sinó a totes les espècies que viuen en aquest planeta. 

I es fixen objectius dos mil cinquanta. Amb objectius avaluables a dos mil trenta, a dos mil quaranta. 
Aquest Pla que ha presentat avui el regidor de Medi ambient de l'Ajuntament obeeix aquesta lògica, la 
lògica de la feina feta per l'Ajuntament i la lògica del què es decideix a nivell mundial, i nosaltres fixem 
uns objectius que estan ubicats a l'any dos mil trenta, perfectament definits pel regidor.
 
Algun portaveu deia, és que vostès no han fet res. Bé això no és veritat, si no haguéssim fet res, 
aquells objectius que el Pacte d'alcaldes a nivell europeu es va fixar per l'any dos mil vint, que era 
reduir les emissions de CO2, al vint per cent, si no haguéssim fet res, a l'any dos mil quinze, que és el 
darrer avaluable, el dos mil setze encara no podeu avaluar, no haguéssim arribat el percentatge de 
reducció que el Regidor ha explicat, un trenta-u i escaig per cent de reducció d'un dels gasos d'efecte 
hivernacle que és el CO2, si no haguéssim fet res i no haguéssim compromès recursos públics, doncs 
no haguéssim aconseguit estalviar un onze per cent d'energia, un catorze per cent d'energia a 
Granollers, si no haguéssim fet res, no haguéssim augmentat els metres quadrats de zones verdes a 
la ciutat de Granollers per habitant, jo els hi vull recordar quina era la xifra que teníem quan vam 
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entrar, quan van començar a haver-hi governs democràtics aquesta ciutat, i els estàndards en els 
quals estem ara.
 
Aquesta és una realitat, si no haguéssim cregut, això que ara estan descobrint algunes ciutats: les 
zones pacífiques de vehicles motoritzats, si no hi haguéssim cregut, ara a la ciutat de Granollers no 
tindríem seixanta mil metres quadrats dedicats exclusivament a les persones que anem a peu en 
aquesta ciutat. Els hi podria parlar de moltes altres accions, si no haguéssim sigut proactius el riu 
Congost, en el seu tram per Granollers, no estaria la Xarxa natura dos mil, per exemple. Si no 
haguéssim cregut amb accions que van encaminades en aquesta línia no hauríem impulsat el projecte 
Ecocongost, per compartir aquella energia que activitats industrials els hi sobra . Aquestes són accions 
concretes, és que vostès no han fet res, no és veritat.
 
Les accions estan en aquí, per tant aquest Pla no neix d'un bolet, no neix perquè algú fa un any va fer 
una proposta d'una Moció, sinó que neix, o és la continuació de tot un seguit d'accions que ara es 
posen en línia del que en el seu, el que es decideix a París. 

Maltractament de Palou, per favor, per favor, és l'últim que m'esperava escoltar aquesta nit en aquest 
Ple. Si no hagués estat pel Govern d'aquesta ciutat probablement qui hagués fet la preservació en el 
Pla d'ordenació urbanística municipal, quan es va aprovar el vigent actualment, segurament avui 
Palou no estaria amb les condicions que el coneixem, i va ser una decisió política d'aquest 
Ajuntament. Vostè que és aficionat a les hemeroteques, en aquest cas estic parlant amb el portaveu 
de la CUP, vagi, vagi a les hemeroteques de quan es va discutir el Pla d'ordenació urbanística 
municipal i veurà qui eren els que defensaven Palou com està, no només el Grup Socialista hi havia 
també algun altre partit que defensava aquest tema. I el mateix a la ciutat extensa, vostès creuen amb 
una ciutat extensa, no, justament és al revés, o vostè no s'ha llegit el Pla d'ordenació urbanística 
municipal o sinó qualsevol dia la Regidora d'urbanisme li acabarà d'explicar, que aquí hi ha hagut una 
aposta claríssima per la compactació de la ciutat de Granollers. I això també és una mesura que va en 
la línia que explicava el regidor .

Es critica que hi haguin accions que no estiguin avaluades econòmicament, o no estiguin 
pressupostades, i la responsabilitat d'aquest Govern és fer pressupostos fins al dos mil dinou. Si 
haguéssim tingut la gosadia de fer i comprometre recursos fins al dos mil trenta, m'imagino que la 
crítica hauria estat, o al revés de la que s'ha fet, vostès comprometen recursos i no saben si a partir 
del dos mil dinou governaran, comprometem recursos fins al dos mil dinou i marquem línies de treball 
fins al dos mil trenta. I marquem línies de treball fins al dos mil trenta, que han estat àmpliament 
acordades, també amb el Consell de medi ambient, que ha sigut una gent que ha participat activament 
en aquesta qüestió.

I el regidor ho deia, jo estic absolutament d'acord, hem d'anar cap a una mobilitat més eficient amb 
vehicles nets, perquè de mobilitat n'hi haurà, de mobilitat en vehicles n'hi haurà, i el que hem de fer és 
una aposta, i hem de preparar la ciutat, que sigui una ciutat que pugui acollir vehicles nets, vehicles 
elèctrics, i això és perfectament possible, jo en vull fer, no és una pregunta retòrica, però quants 
d'aquests que avui estem en aquesta sala, regidors i regidores i els ciutadans que ens acompanyen, 
haguessin afirmat fa deu anys enrere que avui veuríem en els carrers i les carreteres de les nostres 
ciutats, a Catalunya Espanya poquets encara, alguns altres països de la Unió Europea amb un 
percentatge ja molt important, vehicles híbrids i elèctrics?
 
Fa deu anys aquesta era una possibilitat que no es contemplava, avui això és possible i és possible 
també perquè la indústria ha apostat per aquest tipus de vehicle, i perquè també allò que és el banc de 
proves de tots aquests vehicles que a vegades és a l'alta competició, ha apostat justament pels 
vehicles elèctrics i pels vehicles híbrids, els cotxes de fórmula 1 són vehicles híbrids, és allà on s'està 
fent en aquest moment experimentació de molts d'aquests vehicles les que són els del futur. 

I un tema que segurament va, i acabo aquí aquesta intervenció, que va associat, i que surt tot sovint 
en els debats en aquest Ajuntament, i també en l'opinió pública de la ciutat, la contaminació 
atmosfèrica, com si fos un tema que només afectés la ciutat de Granollers, és que vostès tenen molts 
episodis de contaminació de l'aire, doncs sí senyor, si si, sap quantes estacions, em sembla que això 
ja ho hem dit alguna vegada, sap quantes estacions atmosfèriques de control de partícules i dels òxids 
de nitrogen tenim el Vallès oriental? Dues, una a Granollers i l'altre Mollet que són les dues ciutats que 
són les ciutats que quan hi ha episodis de puntes són les que surten, i Granollers i Mollet, no parlo de 
Mollet, deixi'm parlar de Granollers, està per sobre dels nivells, si si, perquè és l'única estació que 
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està, que tenim en el territori.

Ara jo no sé si vostès en són conscients o no, jo crec que les autoritats locals, els alcaldes i 
alcaldesses d'altres ajuntaments de la comarca sí que en són conscients, encara que no tinguin 
estacions de mesurament, perquè el regidor Albert Camps ha liderat un tema que per nosaltres és 
molt important, que és a posar d'acord a catorze municipis, ara ja em diu disset, del Vallès Oriental per 
treballar conjuntament aquest tema, perquè no és un tema que només afecti Granollers, és un tema 
que afecta el territori. I aquests disset ajuntaments a més a més participen en una altra taula més 
general, que és una taula metropolitana, en sentit ampli, que és on s'aborden, amb el Govern de la 
Generalitat i els ajuntaments aquests problemes, perquè tothom sap que aquest és un problema que 
afecta el conjunt territorial, i si no pregunti'ls-hi a la gent d'Osona que pateixen els mateixos problemes 
que pateix Granollers, o que pateixen totes les ciutats que formen part de la Vall del Besòs i de Vall 
del Congost, aquest és un tema que afecta el conjunt i nosaltres liderem i som proactius per buscar 
solucions conjuntament amb el Govern de la Generalitat, conjuntament amb tots els ajuntaments 
metropolitans, per tal de buscar una solució en aquest tema perquè és un problema efectivament, i 
amb això coincideixo amb vostè, i acabo Alcalde, que afecta la salut de les persones. 

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Camps té la paraula, per cloure, o per replicar en aquest primer 
torn,  

Senyor Camps: Bé, en primer lloc, em sap greu sentir que ens ocupem més de les aparences que del 
que fem, que treballem d'una manera pèssima, del maltractament de Palou, bé, crec que són 
conceptes passats de mida, perquè clar no s'ha fet res, no?

Àrea de vianants, seixanta mil metres quadrats, al final del mandat setanta mil, bosses d'aparcament 
gratuït entorn del centre històric més de dues mil places, desviament del trànsit interior de la ciutat cap 
a vies exteriors, tres autobusos híbrids, s'ha comentat avui, vehicles híbrids cada vegada més a la 
flota municipal, punts de recàrrega elèctrica i més que n'hem d'instal·lar aquest any, construcció 
d'edificis sostenibles com els pavellons esportius de Can Bassa i de Congost, terrats amb coberta 
vegetal a Can Muntanyola, geotèrmia a Can Jonch i a Can Muntanyola, plaques solars tèrmiques als 
pavellons esportius, iniciat a l'any dos mil, quan poc s'hi apostava, inclosa la Caldera de biomassa en 
el projecte del camp de futbol de Palou, o l'aprofitament d'aigua de reg i de pluja, pla d'eficiència i 
d'estalvi energètic dels equipaments municipals 2015 1019, adopció de mesures de tele gestió i de 
telecontrol d'energia i d'aigua, canvis d'enllumenats a la biblioteca, millores als tallers de l'Escola 
Municipal del Treball, al Museu de Granollers, accions concretes, certificació M en set equipaments 
municipals, programa Estalgia de participació ciutadana, i implicació ciutadana, dinou per cent 
d'estalvi mitjà, la marató d'Estalgia per destinar-lo a pobresa energètica, també estem treballant en la 
marató d'Estalgia de l'any 2017, que també destinem al mateix, i la Diputació ha fet seu aquest 
projecte de Granollers i l'ha estès a la resta de municipis de la Diputació de Barcelona, i també 
nosaltres en gaudirem, producció de biogàs a la planta de compostatge equivalent al consum de 
l'enllumenat públic durant mig any d'una ciutat com Granollers i també el biogàs que es produeix, el 
projecte ECO Congost, recuperació ambiental i social del riu congost, biodiversitat i Xarxa natura 
2000, naturalització de l'eliminació d'aigua, naturalització d'un tram de mur de protecció d'avingudes 
d'aigües, ningú ho ha fet, Granollers sis-cents metres de construcció d'estructures en l'interior del curs 
fluvial, deflectors innovadors i naturalitzats, aiguamoll de Can cabanyes, catalogació i protecció i 
gestió dels espais naturals d'interès, disset espais entre rius, rieres, torrents i zones boscoses.

Maltractament a Palou. Promoció dels productes de proximitat i de l'activitat agrària a Palou, més de 
seixanta mil euros del Pla de xoc en ajuts als productors locals, al mercat de dissabte de productes de 
proximitat, que començarà el proper catorze de gener, marca de productes de Palou, xarxa d'aigua no 
potable dotze quilòmetres operatius, tanc de retenció d'aigua de pluges intenses en el sector del 
Lledoner, laminació d'aigües, protecció de zones inundables, producció de nous criteris d'intervenció a 
l'espai públic ús de materials reciclats, de fusta certificada, més presència d'arbrat urbà, ús de 
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materials no calòrics, i la qualitat de l'aire.

És clar que ens preocupa la salut, moltíssim ens preocupa la salut, i vostè ens diu que fem una gestió 
pèssima, jo penso que hem fet una gestió que ha estat la de sumar, la de reclamar el lideratge a 
l'administració que li correspon, perquè ens preocupa i estem al costat i presents en aquest moment a 
totes les taules on s'està treballant per compartir plans, per compartir protocols d'actuació, juntament 
amb la Generalitat de Catalunya, amb l'àrea metropolitana i també a l'Ajuntament de Barcelona i altres 
ajuntaments catalans.

Aquest és un problema de país, aquest és un problema de país, aquest és un problema de país, que 
arriba fins al Prepirineu i que comença i que també abasta tota l'àrea de Barcelona, i s'ha d'entendre 
des d'aquest punt de vista. Ens hem elaborat d'un Pla, d'un Pla com s'ha comentat que van començar 
dotze municipis, s'hi van afegir i van ser catorze, actualment ja en serem disset, aquesta setmana tres 
municipis més han confirmat la voluntat de formar-ne part. Aquest és un tema que es preocupa 
moltíssim, és el principal repte ambiental del nostre territori, i nosaltres no deixarem d'actuar i 
actuarem de manera decidida, però hem de fer-ho de manera conjunta, i seria un error que cadascú 
fes i desenvolupés les polítiques pel seu compte. Perquè les polítiques a desenvolupar són 
responsabilitats de tots, des de l'àmbit local fins a l'àmbit de les administracions, i cal també que la 
ciutadania s'impliqui.

Procés també poc participat, clar jo no sé què més podem fer, però nosaltres havíem d'elaborar un 
document que s'ha esmentat per part dels Grups, que era un document molt tècnic, seguint una 
metodologia i seguint el mateix criteri que estan fent a tots els municipis de Barcelona , inclús en el que 
vostès governen, i si vol, després li posaré un exemple. Ho parlava amb el regidor fa unes setmanes. 
Jo penso que immediatament que es va disposar de l'esborrany, es va traslladar en els diferents grups 
municipals, els membres del Consell assessor de medi ambient, es va distribuir, ens vam entrevistar 
amb alumnes pel clima, una iniciativa molt interessant d'alumnes de secundària dels centres de 
Granollers, s'han tingut en compte les seves aportacions, ens vam reunir amb Granollers en transició, 
per escoltar les seves interessants aportacions en el document, i també ho vull agrair sincerament, i 
també dir que teníem previst que aquest document, aquesta aprovació anés el mes de novembre i la 
vam canviar el mes de desembre, i també amb comptat amb aportacions que s'han fet des de 
membres que formen part del Consell assessor de medi ambient i com també he comentat, també 
d'aportacions internes de l'Ajuntament.
 
Trasllat del camp de futbol de Palou, només per comentar home sí que s'ha tingut en compte tot el 
tema de la mobilitat, aquesta va ser la primera premissa, el nou pont, si la primera premissa i en tot 
cas ho podem comentar i li proposo portar-la a la propera, a la següent Comissió Informativa per fer-li 
a mans, és un document que he de lliurar també a Esquerra Republicana. Podem fer una sessió per 
explicar el contingut del treball que es va fer en aquest avantprojecte de la primera, una de les 
primeres accions, i en aquestes primeres accions, per exemple, es va proposar el fet de substituir el 
baldaquí mides que és una barrera arquitectònica en aquest moment, que trenca, pot trencar, 
condicionant la dinàmica pròpia del riu, i substituir-lo per un pont de vianants, justament en una 
mesura de mitigació per afavorir i per tenir present la millora del curs fluvial. I quan pensem en el Pla 
director del circuit estem pensant també amb un nou pont de vianants que substitueixi la passera que 
actualment hi ha, també per contribuir a la dinàmica natural d'un riu que, perdoni però es van trobar 
bastant artificialitat, però que avui forma part de la Xarxa natura dos mil.

Passo a contestar també a les aportacions d'Esquerra Republicana, perquè les tinc més o menys 
organitzades aquí. Actuacions genèriques poc concretes, és que m'hi he intentat referir, el Pla vol 
marcar línies d'actuació, i valorar els centenars d'accions que hi estan vinculades en els diferents 
plans sectorials que ja tenim i que haurem de posar en marxa, perquè en això també té a veure amb la 
quantificació econòmica, escollir la seva proposta també, i així ho van demanar, cada acció doncs 
està catalogada si té un cost baix, mig o alt, s'ha incorporat en el PAES, que suposa, que significa una 
acció de cadascun d'aquest tipus per veure quina és l'estimació econòmica. Hi ha accions que 
lògicament s'abasten perquè són generals perquè abasten tot el mandat, a tot el període de vigència 
del dos mil trenta, i que aniran més enllà perquè hi han de tenir una permanència en el temps, i 
d'altres que seran d'un període més concret. 

Sobre tema de residus. Clar, nosaltres ja fem una part important de la gestió dels residus d'una 
manera pública, ho fem a través del Consorci de gestió de residus. La ciutat que volem nosaltres ens 
diuen, d'asfalt, ciutat extensa, aquest del seu el model de Matadepera, del qual ens parlaven vostès fa 
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unes sessions, aquesta sí que és un model de ciutat extensa, si m'ho permeten, molt respectuosa amb 
el tema de residus, però en d'altres jo diria que no gaire, per això el nostre és justament un model 
d'una ciutat compacta i que té com a sòl lliure encara més d'un terç del seu del seu territori.

Bé en tot cas he intentat respondre a les diferents aportacions que hi ha hagut, agrair el suport que 
han mostrat els grups municipals donant suport, també a reiterar l'agraïment a totes les aportacions 
que hi ha hagut, perquè jo penso que enriqueixen aquest document, un document que és un gran 
projecte que el que té i vol és que neixi amb el màxim consens i que sigui el màxim de compartit per a 
les formacions polítiques i que marqui un full de ruta a seguir d'aquí al dos mil trenta, el dos mil 
cinquanta, perquè com deia al principi, aquest és un repte, és el principal repte que tenim a nivell de 
Medi ambient, no a nivell local, sinó també a nivell global. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim un segon torn. No sé si per part del Partit Popular, no? Per part de la 
CUP? Endavant

Senyor Navarro: A veure, estic preocupat, perquè clar, els dos regidors del Govern diuen que jo he dit 
que ho han fet res, no sé si és que el senyor Terrades ve cansat al Ple, i senyor Camps, jo no he dit 
això, no ho he dit. He dit altres coses, però això no ho he dit. Només faltaria que després de 37 anys, 
excepte un període molt curt, no hagin fet res, evidentment, i evidentment perquè tenia molt camí per 
què venien del franquisme, aquí sí que em referiré a la història, clar, perquè jo estic aquí no com a 
historiador, estic parlant del present i de futur, i aquest document ens marca, ens marca un model que 
a nosaltres no ens agrada gens, i per tant els hi fem una crítica. Però no em diguin que jo he dit que no 
han fet res, això és mentida, mentida. 

Per nosaltres el seu model és un model de ciutat extensa, torno i em remeto als exemples que ens 
donen els darrers projectes del Govern, per nosaltres el seu model, i el senyor Terrades ho ha dit, ens 
deia, aquest document ve d'una història, d'acord, però no ve d'un procés participatiu com el que 
nosaltres entenem, i en això no ens posarem d'acord, però deixi'ns-ho dir, que per nosaltres la 
participació està entesa d'altres maneres, el Consell de medi ambient, per exemple, no ha participat 
en el debat d'aquests projectes, com el del PDU del Circuit o de l''estadi de futbol i la seva implicació 
mediambiental. Així ens ho van dir en el Consell en el qual vaig assistir. I deixi'm dir que l'estalvi 
energètic no és només de les administracions públiques, és general, perquè la tecnologia ha avançat 
molt, i en tots els nivells s'està produint un estalvi molt gran. Per tant això és un tema social i 
econòmic també i en aquest sentit s'ha de veure, és a dir, no és només les administracions, sinó que 
això estem estalviant a tot arreu més per les mesures que s'estan prenent. 

I per últim, ja que el senyor Terrades ha fet referència, de totes les estacions de la regió metropolitana 
les que superaven el darrer episodi, tres superaven, dues eren a Barcelona i l'altre a Granollers, de la 
regió metropolitana, no sé si eren deu, eren nou, ho eren onze, aquí sí que em permetrà que no tingui 
les dades. I per últim, doncs per acabar, vostè deia aquest és el principal repte ambiental de 
Granollers i l'hem de fer partícip a tot el nostre país, no és que per nosaltres és un dels reptes més 
importants de la societat, perquè si no ens n'anem a fer punyetes, i hi tornem, la nostra valoració és 
que aquest projecte és poc ambiciós i aporta molt menys del que nosaltres esperem, i per tant fem la 
crítica, però torno, no diguin que jo he dit que no em fa res. Gràcies.
 

Alcalde: El que ha dit, o no ha dit, les actes ho diran, en tot cas ara no hi entrarem, o jo no hi entraré. 
En tot cas, per part de Ciutadans, alguna intervenció? Per part d'Esquerra Republicana, la senyora 
Maynou?
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Senyora Maynou: Molt curtet. La veritat, ja ho hem dit, moltes de les accions i propostes que hi ha en 
el Pla les compartíem, la nostra abstenció venia més el fet de mirar la concreció, jo m'he quedat amb 
el que han dit també quan presentaven el PAES, hi ha també el tema del cost de no actuar. Crec que 
ho han de tenir molt present. I en el cost de no actuar hi ha també el tema de què podem fer en el dia a 
dia. Sí que se'ns va dir també en relació a tot el tema de les deixalleries, que en algun moment 
nosaltres vam dir que calia potenciar, no només en el reciclatge, per això insistíem en el tema, era 
potenciar no només el que el reciclatge es pugui fer no només a les deixalleries , també pensem que hi 
ha una bona part de la ciutadania que ho pot tenir molt complicat per adreçar-se a les deixalleries, 
hem de pensar en el fet, insisteixo, que lluitar contra el canvi climàtic és una lluita social, i això crec 
que ho hem de tenir present. Gràcies.

Alcalde: Per part de Convergència i Unió, alguna intervenció, no? Endavant senyor Terrades,

Senyor Terrades: En tot cas, l'acta d'aquest Ple acabarà reflectint el que ha dit cadascú. Més enllà de 
la literalitat, jo crec que anava en aquesta línia, més enllà de la literalitat, vostè el que ha volgut fer en 
aquest Ple és criticar de soca-rel tota la política ambiental que el Govern de l'Ajuntament de 
Granollers ha fet, si no repassi l'acte d'aquest Ple, i veurà que aquesta era la seva intenció, i com que 
aquesta era la seva intenció, doncs tant el Portaveu del Grup Socialista com el Regidor de Medi 
ambient, li ha fet en aquest cas no un passeig de nord a sud, però si un passeig de totes les 
actuacions que s'han fet en aquesta ciutat amb polítiques ambientals.
 
Perquè si no, no estaríem aquí, i si no estiguéssim en aquí, no haguéssim pogut plantejar aquest 
horitzó de 2030, amb objectius que podran ser avaluables, amb la línia del que va decidir el 2015 a 
París, ara fa un any. I vostè ha volgut introduir un altre concepte, gràcies a una Moció que va presentar 
la Crida Granollers Cup, em sembla que aquesta vegada ho he dit bé, perquè sempre ho dic al revés, 
avui estem en aquest debat, doncs, miri, no és així, ja els hi vaig dir una vegada, la roda ja estava 
descoberta abans que la senyora Oliver i el senyor Navarro arribessin a aquest petit hemicicle de 
l'Ajuntament de Granollers. Ciutat extensa, home, el que sí que és, és una ciutat petita, en forma, en 
termes d'hectàrees, però tot i que som una ciutat petita en què vivim seixanta mil persones, homes i 
dones, i que hi ha també una intensa activitat econòmica, el planejament d'aquesta ciutat va decidir, 
amb l'acord al final de tots els grups municipals, quan es va aprovar Pla d'ordenació urbanística, que 
un terç es dedicaria a la zona residencial, entenen com a zona residencial els habitatges, etcètera, 
que no creixeríem més, que un terç es dedicaria a activitat econòmica, bàsicament les zones 
industrials, i que un terç el preservarien com a espais lliures i que és el que hem fet, i no hi ha hagut 
cap tipus de modificació respecte a aquests temes.

Dos temes que algú pot considerar que són menors, però que són importants, que van en la línia de 
les accions que s'han de plantejar, una plantejava, el Grup d'Esquerra Republicana, que el tema 
aquest de les bugaderies públiques, és que ja hi ha una bugaderia que funciona amb aquest criteri, 
que és una bugaderia que ha activat la Creu Roja de Granollers, que té una subvenció del Pla de Xoc, 
que a més a més incorpora dutxes, si no estic mal informat, per tal de, que va en la línia, que va en la 
línia del que vostès ja plantegen, per tant en aquí jo crec que coincideix la proposta d'un Grup 
Municipal amb l'acció social que ja una organització no governamental està fent a la ciutat, i que té 
recolzament municipal. Del tema aquest de recollida d'olis, ja en vam estar parlant en el darrer 
pressupost i saben que hi ha un acord amb el Govern per tal de fer implantacions a determinades 
zones de la ciutat que les estudiarem evidentment conjuntament. Gràcies. 
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Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Camps per tancar el debat.   

Senyor Camps: Bé, molt breument, només algunes dades, home, és mèrit de l'administració local, li 
vull dir, que per exemple hàgim reduït el consum energètic de gas i electricitat dels cinquanta-nou 
equipaments que són comparables entre el dos mil cinc, dos mil quinze, en un onze per cent, això sí 
que és mèrit local gràcies a les mesures que s'han aplicat. Com ho és la reducció d'un vint-i-vuit per 
cent del consum de l'enllumenat públic, també en aquest decenni, per tant, sí que en el context 
general, pel que fa a les emissions, sí que, ho he dit, doncs ho ha condicionat favorablement en 
aquest sentit factors exògens, ho he recomanat, ho he dit perdó, com ha estat la situació de crisi 
econòmica, i també a l'increment d'àmbits elèctrics, cada vegada doncs l'energia de l'estat es produeix 
més en percentatges d'energies renovables, i la part o quota que ens toca ens correspon nosaltres, 
doncs ajuden que a gran part d'aquest trenta u coma cinc per cent d'emissions que s'han reduït, siguin 
ocasionades per aquest paràmetre, però jo he comentat que també no podíem oblidar que hi havia un 
esforç amb allò que són competència, que som competents, doncs, en l'acció local que hem anat 
treballant en els últims anys, a través del PAES.

I també hi ha una informació sobre el tema de la qualitat de l'aire, bé, és clar, és que a Osona quan 
tenen problemes d'ozó és a l'estiu, i llavors quan mires les dades de qualitat de l'aire, a l'estiu és quan 
Osona estan, és quan tenen els episodis, i ara és a nosaltres justament tot el contrari l'hivern, en 
aquests mesos que estem, quan, ho hem explicat moltes vegades, quan tenim nosaltres les puntes 
més altes de concentració de partícules de PM10 i també d'òxids de nitrogen, però sobretot de PM10, 
però ja li dic que aquest és un tema que treballem amb molta, molta intensitat i ho farem. 

I acabo dient que en el tema de residus hi ha una acció que és elaborar un Pla de residus, jo crec que 
totes les propostes que es podran treballar en aquest Pla es podran incloure, val, algunes de les que 
s'han formulat, o es poden anar formulant doncs, però que és una ciutat que també amb el tema de 
residus porta un temps treballant-hi. I acabo, tema de ciutat extensa o ciutat compacta, aquest debat a 
mi m'interessa, és clar, hi ha un municipi, no l'hi posaré el nom, molt proper a Granollers, que té tants 
quilòmetres d'enllumenat públic i de clavegueram i de carrers asfaltats, això que han parlat vostès de 
l'asfalt, i en canvi té sis vegades menys població que la nostra ciutat, llavors, aquestes són dades, 
indicadors objectius que mostren si un municipi aposta per un model extens,o compacte, com que 
nosaltres tenim seixanta mil habitants, i l'altre municipi està a prop dels deu mil, tenim la mateixa 
superfície i tenim en canvi el mateix número de quilòmetres de clavegueram, de xarxa d'aigua potable 
o de enllumenat públic o de carrers asfaltats, doncs suposo que deuen ser models de ciutat diferents.

I efectivament, vostès van presentar una Moció i ho vaig reconèixer, i vaig dir, ho portem des del dos 
mil catorze, treballant a partir de què va sortir la iniciativa de Majors adapt, d'alcaldes per l'adaptació 
al canvi climàtic, que estàvem treballant en un pla, i aquest pla després d'aquest treball doncs que hi 
ha hagut durant aquests mesos, intens perquè ha estat un treball tècnic d'una gran complexitat, doncs 
és el que tenim avui a mans. En tot cas, és això que diuen, un no pot ser profeta a la seva terra, però 
el nostre PAES és reconegut arreu, es mostra com a exemple en altres municipis, l'he anat a explicar 
a molts llocs, com també és una referència en altres camps ambientals. I aquest és potser també un 
indicador que ens diu si estem en el bon o en el mal camí. Penso que Granollers és referència en 
molts aspectes en l'àmbit ambiental. Moltes gràcies a tots per  la vostra col·laboració .

Alcalde: En tot cas, sí que voldria fer alguns comentaris, pocs perquè les intervencions que han fet el 
regidor de Medi ambient i el portaveu del PSC m'han semblat excel·lents, per tant jo no les podria fer 
millor. Però sí que voldria dir algunes coses que em semblen importants. Aquí hi ha un itinerari clar, 
clar, aquest hemicicle va aprovar, el 2008, ser dels pioners en el Pacte d'alcaldes i alcaldesses per la 
sostenibilitat, vam ser-ho, vam ser dels promotors, vam ser els primers a anar a Europa i buscar 
aquest pacte directe entre Europa i els ajuntaments, amb compromisos concrets, clars i precisos, 
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avaluables, i els hem avaluat, els hem avaluat i els resultats han estat bons.
L'Albert Camps els ha explicat i en Jordi Terrades els ha reiterat , jo no ho faré, resultats bons, hi ha un 
itinerari que hem anat seguint, amb el Pacte d'alcaldes també, més endavant per l'adaptació, i ara 
també renovant aquest document, fixant nous paràmetres, nous objectius, amb un horitzó clar, ens 
avala la feina feta, ens avalen els resultats i la nostra credibilitat és precisament el fet d'haver estat en 
un itinerari i no haver mogut petja, haver seguit aquest ritme, d'una manera, clara, nítida, insisteixo, 
avaluable.
 
Jo voldria dir-li a les persones que ens acompanyeu en aquest Plenari que l'Albert Camps és un 
regidor de Medi Ambient de referència a Catalunya, i que ho sàpiguen, perquè després sentin la 
intervenció del senyor Navarro, la percepció meva del senyor Camps, si no el conegués, hagués sigut 
absolutament doncs, en fi, lamentable. El senyor Camps és un regidor de referència a Catalunya, els 
hi asseguro, faig bastants quilòmetres, i parlo amb moltes alcaldesses i moltes alcaldes , i el que Albert 
Camps ha anat desenvolupant en aquesta ciutat és apreciat a la ciutat, si no, no hi haurien els 
resultats electorals que hi ha, també els hi recordo, i s'ha apreciat pel país, pel món municipal del país, 
però també per l'administració, de la Diputació i de la Generalitat, la feina que fa l'Albert Camps és 
reconeguda a nivell estatal, també en el marc de tots els organismes que treballen pel clima.

I el senyor Albert Camps és reclamat habitualment a explicar el model Granollers arreu. Pot ser que el 
món estigui equivocat, pot ser, però el món, el país, reclama que s'expliqui el model Granollers, que hi 
farem i això és constatable. Només han d'agafar vostès hemeroteques d'arreu de l'estat, l'Albert 
Camps estava fa pocs dies a Galícia explicant al conjunt de municipis, a un grapat de municipis 
gallecs que volia dir al Pacte d'alcaldes per la sostenibilitat , conjuntament vam estar no fa gaires dates 
a Andalusia, concretament a Sevilla, explicant el model Granollers a petició de l'Ajuntament de Sevilla 
i del Govern de la Junta d'Andalusia. 

Probablement el món estigui equivocat, probablement, però jo defenso que la feina de l'Albert Camps 
és una feina molt important, molt important, i volia que com que al final les actes parlen, que quedi, 
que consti en acta, la meva intervenció, agrair, un agraïment profund a la feina que ha fet l'Albert 
Camps, i també reiterar en oferir el model que hem anat confegint entre tots plegats, perquè aquí no hi 
ha només la feina del govern, entra molta gent a la ciutat, oferir-la com estem fent en el conjunt del 
país i al conjunt de l'estat. I alhora també seguint sent un espai en què ens visita molta gent per 
preguntar-nos coses, mireu, l'Ajuntament de Palma de Mallorca implantarà un sistema de recollida 
d'escombraries en el centre urbà peatonal copiat del de Granollers, doncs no es fa gens malament. I 
va venir a analitzar-lo i avalar-lo una excap de llista d'Iniciativa a Barcelona, que ara és assessora de 
l'Ajuntament de Palma. Per tant, alguna cosa, com deia el senyor Terrades i el senyor Camps, hem fet 
bé.

I alhora també insistir en tot el debat sobre la qualitat de l'aire, davant d'un cert moment de 
somnolència que va tenir el Govern de Catalunya, el món local, aquest Alcalde i especialment el 
Regidor de Medi ambient de Granollers, va contribuir a aixecar les orelles a un procés que estava 
adormint-se, que estava excessivament conformat, vam ser nosaltres qui vam estirar de les regnes 
d'un procés que afortunadament ara ha generat taules de debat i taules de concertació, 
afortunadament. Però aquí hi ha hagut un paper clau, insisteixo, del senyor Albert Camps, que a més a 
més ha tingut l'habilitat de posar el debat científic sobre la taula. Jo els convido a escoltar algunes de 
les persones més rellevants en matèria científica pel que fa a temes de l'aire i de partícules i qualitat 
de l'aire, com expliquen el perquè passa el que passa en aquesta zona del Vallès, a Granollers i en 
aquesta zona del Vallès, la seva similitud a una zona italiana que és la Vall del Po, que fins i tot ha 
concitat a què a la Unió Europea hagi considerat, aquell com un cas especial, perquè té una situació 
geogràfica similar a la nostra, i en tot cas els convido que analitzin alguns documents científics de 
primer nivell, que ha rescatat i ha posat en valor la feina de l'Albert Camps.

I en tot cas, ja sé que vostès, a vegades són mestres del llenguatge, i em refereixo en aquest cas en 
els companys de la CUP, i també sé que alguns de vostès són molt aficionats al futbol i utilitzen la 
paraula estadi perquè hi hagi aquest mimetisme entre un monstre urbà, com pot ser un estadi, i un 
camp de futbol senzill, d'una ciutat modesta, que es pretén fer a Palou, ben endreçat i ben ubicat, amb 
una tanca que avui ja existeix, i en un camp en què jo hi havia jugat quan era jove, i molt ben enllaçat 
amb tota la xarxa rural de Palou, i també ben encaixat en temes d'accessibilitat, tal com l'Albert 
Camps s'ha cansat d'explicar una vegada més. Per tant vostès podran dir estadi, que es veu que és 
una paraula que els hi agrada a un camp de futbol de poble, de ciutat modesta, per un club modest. 
Confondre a la gent amb el llenguatge és una habilitat que jo segurament no tinc.
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Alcalde: En tot cas és el moment de la votació,

 S'aprova per MAJORIA ABSOLUTA, amb 20 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), 
CIU (4) C's (2) i PP (1);  3 abstencions del Grup Municipal ERC-AG-AM (3); i 2 en contra  del Grup 
Municipal CpG-CUP-PA (2)

Alcalde: Seguiríem en el punt número 11, en el qual s'informa favorablement, o es demana l'informe 
favorable d'una proposta de canvi de nom efectuat per un centre, pel centre d'educació secundària 
avui anomenat Granollers, que està al carrer Maria Palau, 2 i 4, endavant, 

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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INFORMAR FAVORABLEMENT LA PROPOSTA DE CANVI DE NOMDICTAMEN RELATIU A INFORMAR FAVORABLEMENT LA PROPOSTA DE CANVI DE NOMDICTAMEN RELATIU A INFORMAR FAVORABLEMENT LA PROPOSTA DE CANVI DE NOMDICTAMEN RELATIU A INFORMAR FAVORABLEMENT LA PROPOSTA DE CANVI DE NOM    
DEL CENTRE DDEL CENTRE DDEL CENTRE DDEL CENTRE D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA UBICAT AL CARRER MARIÀ PALAUEDUCACIÓ SECUNDÀRIA UBICAT AL CARRER MARIÀ PALAUEDUCACIÓ SECUNDÀRIA UBICAT AL CARRER MARIÀ PALAUEDUCACIÓ SECUNDÀRIA UBICAT AL CARRER MARIÀ PALAU,,,,    NÚMNÚMNÚMNÚM....    2222----4444,,,,    DEDEDEDE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

En data 7 de desembre de 2016 la senyora M. Isabel Llorente Gutiérrez, directora de l'Institut de 
Granollers, i amb registre d'entrada núm. 2016023046, presenta sol·licitud per tal que sigui aprovat pel 
Ple municipal el nom de «Marta Estrada» com a nom definitiu de l 'Institut.

La baixada demogràfica prevista per als propers cursos en l'etapa d'educació infantil, juntament amb 
la necessitat de noves aules d'educació secundària obligatòria per l 'increment d'aquest alumnat durant 
els darrers anys, feien necessària la redistribució de les aules disponibles a la ciutat . 
A tal efecte, es va procedir a cedit a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant acord del Ple municipal de data 31 de maig de 2016, l'immoble, ubicat al carrer 
Marià Palau, 2-4, de Granollers (antiga Escola Fàtima) per tal que fos destinat a centre de secundària.

Per tal d'iniciar la seva activitat , l'Institut va adoptar provisionalment el nom de «Institut de Granollers». 

En data 5 d'octubre de 2016 el Consell Escolar del centre va establir el procediment a fi d'escollir el 
nom definitiu que havia de tenir l'Institut de Granollers. 
En data 23 de novembre de 2016 el Consell Escolar del centre va resoldre les dues candidatures 
finalistes per tal de sotmetre-les a votació en el sí de la comunitat escolar . 
En data 29 de novembre de 2016 es va procedir a celebrar la votació, en la que van participar tots els 
sectors de la comunitat escolar per determinar el nom definitiu de l 'Institut, resultant el nom de «Institut 
Marta Estrada» com a opció escollida amb un 64% dels vots. 

Marta Estrada i Miyares és una il·lustre granollerina, investigadora i científica, de reconeguda 
trajectòria. El seu nom porta associats, entre d'altres, els valors de l'estudi, l'esforç i la perseverança. 

L'Ajuntament de Granollers, d'acord amb allò disposat a l'article 5 del Decret 199/1996, de 21 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació 
secundària i formació professional de grau superior, ha d'informar favorablement el canvi de nom 
proposat pel Consell Escolar del centre. 

Vist l'informe favorable emès per la Cap del Servei d'Educació.



737

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 5.1 del Decret 199/1996, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres 
docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior, relatiu 
a la «Denominació específica dels instituts», estableix que Els instituts d'educació secundària 
dependents del Departament d'Ensenyament tenen la denominació específica que estableix l'esmentat 
Departament, escoltats els municipis respectius. La denominació específica pot ésser modificada a 
proposta del Consell escolar del centre, que s'hi ha de mostrar favorable per una majoria de dos 
terços dels membres que el constitueixen. La proposta de modificació, acompanyada d'un informe del 
consell escolar en el qual es justifica la conveniència del canvi de denominació específica i s'hi 
exposen els mèrits que concorren en la denominació proposada i de l'informe favorable de 
l'Ajuntament on s'emplaça l'institut.

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

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de canvi de nom del centre d'educació secundària 
ubicat al carrer Marià Palau, núm. 2-4, de Granollers, de conformitat a allò establert a l'article 5.1 del  
Decret 199/1996, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics 
que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior

SEGON.- Informar que el nom proposat pel Consell Escolar del centre és el de «Marta Estrada», 
il·lustre granollerina, investigadora i científica, de reconeguda trajectòria. 

TERCER.- Trametre certificat del present acord al Consell Escolar del centre, per tal que sigui remès 
al Departament d'Ensenyament, als efectes oportuns. 

Alcalde: Agraïm la presència de la directora del Centre, i la seva feina, passo la paraula al regidor 
d'Educació, endavant,

Senyor Arolas: Bona nit a tothom, seré breu perquè com ha dit la senyora Secretària, el nom escollit 
pel centre és Marta Estrada, i Marta Estrada com sabreu doncs tots i totes, és una senyora 
granollerina que fa uns quants anys va ser distingida amb la medalla de la ciutat , per tant no farem ara 
la lectura tots els seus mèrits, però en tot cas sí que m'agradaria destacar algunes coses, com doncs 
també deia la Secretària és una distingida científica que per les seves investigacions i publicacions, li 
ha valgut el reconeixement internacional com a biòloga marina i oceanògrafa, diferents distincions ha 
obtingut com el premi de l'acadèmia de Ciències de París, la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic 
i tecnològic, la creu Sant Jordi, com deia a l'inici la medalla de la ciutat.
 
Per tant, mèrits més que suficients doncs per poder portar el nom d'aquest institut. I en tot cas també 
m'agradaria parlar molt breument del procés participatiu que hi ha hagut a l 'hora d'escollir aquest nom. 
El centre com segurament veu poder veure va iniciar un procés de captació de propostes a través de 
la premsa, dels mitjans municipals i les de les xarxes socials de l'institut, on van recollir quinze 
propostes de noms, tant d'estudiants com de professorat de l'institut, de pares i mares d'alumnes, i 
també doncs de ciutadans que van voler fer les seves propostes. D'aquests quinze noms de varietat 
temàtica el Consell escolar finalment em va quedar escollint dos, que van ser els que es van portar a 
votació per part del professorat i el personal no docent de l'institut, els alumnes i els pares i mares. 
Marta Estrada va treure més de seixanta per cent dels vots, i el segon nom que doncs no va tenir la 
suficient votació, que era Can Ribereta, com doncs es coneixien els terrenys on hi ha ubicada 
l'església i l'institut i que una ciutadana doncs va fer arribar aquesta proposta a l'institut. Des de 
l'Ajuntament estem especialment contents per l'elecció d'aquest nom, des d'aquí doncs aprofitem que 
ha vingut la directora, i tot i que ja li hem fet doncs saber, felicitar-la per aquesta elecció, perquè doncs 
serà el primer institut amb un nom de dona a la ciutat, en tenim tres amb nom d'home, creiem doncs 
que ja tocava i ens n'alegrem. També perquè a Marta Estrada és una granollerina reconeguda 
internacionalment per la seva tasca professional que doncs està vinculada a la ciència, igual que el 
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projecte científic en què treballa l'institut, de manera que creiem doncs que podrà ajudar i suport al 
centre justament tenir aquest nom. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha acord per unanimitat, i per tant queda aprovat, i segur que el nom 
de la Marta Estrada ajudarà, directora, al centre seguir l'itinerari que heu proposat amb la ciència com 
a vector essencial. 

S'aprova per    unanimitat

Alcalde: Bé, passem a les mocions, si us plau, apartat Junta de Portaveus, primera,

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

12121212....1111).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU PER A LA MODIFICACIÓ DEMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU PER A LA MODIFICACIÓ DEMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU PER A LA MODIFICACIÓ DEMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU PER A LA MODIFICACIÓ DE    
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANSL’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANSL’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANSL’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS ,,,,    PLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUA....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat retirada de l'ordre del dia

 

Alcalde: Aquí no hi ha demanades intervencions, passem a la següent senyora Secretària,

12121212....2222).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA LA DIFUSIÓN DELMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA LA DIFUSIÓN DELMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA LA DIFUSIÓN DELMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PARA LA DIFUSIÓN DEL    
TELÉFONO DE DENUNCIA DEL ACOSO ESCOLARTELÉFONO DE DENUNCIA DEL ACOSO ESCOLARTELÉFONO DE DENUNCIA DEL ACOSO ESCOLARTELÉFONO DE DENUNCIA DEL ACOSO ESCOLAR

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat

El Acoso Escolar es entendido como un continuado y deliberado maltrato físico, psicológico o verbal 
que recibe un alumno por parte de sus compañeros de forma reiterada durante un tiempo 
determinado.

La finalidad de los acosadores es comportarse cruelmente con el niño o la niña que sufre el acoso, 
con el objeto de someterles, intimidarles, atemorizarlos,  amenazarles y atentar contra su dignidad s y 
sus derechos fundamentales.

La intimidación, humillación y vejación a la que son sometidos muchos alumnos en los centros 
educativos por parte de otros compañeros pasa prácticamente desapercibido muchas veces por parte 
de padres y profesores.
 
Creemos que desde el  Servicio Municipal de Educación se debe aportar a la comunidad educativa 
local colaboración y recursos para la mejora de la calidad a la enseñanza, y es por ello que debe 
realizar un papel muy importante conjuntamente con el consejo escolar municipal en la difusión de 
este nuevo teléfono 900 018 018 contra el acoso escolar que el Gobierno ha puesto en marcha a partir 
de este 1 de noviembre.

Dicho teléfono funcionará las 24 horas del día durante todo el año, de forma gratuita y anónima, ya 
que las llamadas no quedarán reflejadas en la factura de los usuarios.
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Será atendido por profesionales en psicología, juristas, sociólogos y trabajadores sociales y los 
usuarios con discapacidad auditiva o del habla dispondrán de un servicio de mensajería de texto, 
vídeo-chat o vídeo-llamada.

Con todas las llamadas al 900 018 018 se realizará un registro con el que podrán tenerse cifras y 
datos concretos sobre esta lacra que, según datos del Ministerio de Educación, afecta a alrededor del 
4% del alumnado.

Va dirigido a los 8.100.000 alumnos no universitarios, 865.000 profesores, familias y a todos los 
conocedores de algún caso de maltrato o acaso escolar, ha especificado.

Se podrá denunciar cualquier acoso y malos tratos en el ámbito escolar, tanto dentro como fuera del 
centro escolar, así como si se produce ciberacoso a través de internet, móviles y redes sociales.

Así, por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Granollers  
propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

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

PRIMERO: Que desde el Área de Educación se haga difusión del teléfono de denuncia del acoso 
escolar en los centros escolares , en la web municipal y en el boletín municipal del Granollers Informa .

SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Granollers de traslado de este acuerdo a el Consejo Escolar 
Municipal , a todos los AMPA y a las entidades y asociaciones de Granollers . 

 

Alcalde: Molt bé, la següent,

12121212....3333).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA VIOLENCIAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA VIOLENCIAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA VIOLENCIAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA VIOLENCIA    
MACHISTA EN EL DEPORTEMACHISTA EN EL DEPORTEMACHISTA EN EL DEPORTEMACHISTA EN EL DEPORTE

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat

El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la violencia machista, una de las mayores 
lacras de nuestra sociedad y una muestra indecente de las desigualdades existentes entre hombres y 
mujeres. 

Muchas y muy distintas son las  situaciones vividas por mujeres vejadas, maltratadas y asesinadas a 
causa de la violencia machista.

El deporte, como un reflejo más de la sociedad en la que vivimos, no es ajeno a ello y de vez en 
cuando nos encontramos con noticias , en las que el menosprecio por la dignidad y la falta de respeto 
hacia las mujeres es totalmente denigrante. 

El deporte debe ser un fiel aliado en la lucha contra la violencia y la discriminación .

Debería ser una escuela de valores, sacrificio y respeto hacia el rival, independientemente de su 
condición masculina o femenina.

El acceso de las mujeres al ámbito deportivo ha sido tardío y no exento de dificultades, con muchos 
prejuicios y estereotipos sexistas. 

Afortunadamente, el deporte femenino ha evolucionado notablemente en los últimos años a pesar de 
la crisis, de contar con menos recursos y de la falta de visibilidad en los medios de comunicación . 

Ha habido una importante evolución tanto a nivel cuantitativo por el aumento de mujeres que practican 
deporte, como a nivel cualitativo, con grandes resultados en JJOO, mundiales y europeos. 
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Hacer deporte requiere dedicación, disciplina y respeto al adversario.

Los triunfos no dependen del género, sino de la constancia y el esfuerzo. 

Las mujeres deben ser valoradas por sus méritos y no por la comparación o confrontación con 
modelos masculinos.

Los poderes públicos deben garantizar las mismas condiciones de igualdad en el acceso a la práctica 
deportiva y velar para evitar la discriminación por razones de género . 

Desde las instituciones se debe contribuir a la promoción de la mujer en el deporte y reforzar políticas 
que luchen contra la violencia de género en sus diferentes ámbitos. 

Sabemos que es una carrera de fondo, pero esto, lejos de desanimarnos, debe alentarnos a ser parte 
activa y seguir luchando contra esta lacra que afecta a toda la sociedad.

Por todo ello, y por una tolerancia cero contra la violencia machista en el ámbito deportivo, el Grupo 
Municipal Popular propone al Pleno de la Corporación para su consideración los siguientes acuerdos

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

1. Manifestar la repulsa ante cualquier comportamiento que incite a la violencia física, psicológica o 
verbal en el ámbito deportivo, difundiendo y denunciando aquellas conductas antideportivas que 
inciten al maltrato y violencia machista .

2. Incorporar en el Plan municipal contra la violencia machista acciones a desarrollar en el ámbito 
deportivo.

http://www.granollers.cat/sites/default/files/importades_d6//pagina/2010/07/Protocol%20Viol%C3%A8
ncia%20Masclista.pdf 

3. Desarrollar campañas educativas y divulgativas que aborden la adquisición de una conciencia de 
género y sensibilización contra la violencia machista en el ámbito deportivo en colaboración con las 
federaciones, escuelas y clubes deportivos de la ciudad.

4. Elaborar y difundir instrumentos ( pancartas, paneles, posters, redes sociales, folletos, etc) que 
den a conocer las formas de violencia machista en el deporte y promover su prevención .

5. Invitar a los clubes y entidades deportivas que reciben subvención municipal a que tengan un 
protocolo para la prevención, detección y actuación frente a la violencia machista, acoso y abuso 
sexual . 

6. Reconocer a aquellos clubes o entidades deportivas que colaboran de manera activa en la 
promoción de la prevención contra la violencia machista .

7. Invitar a hacer visible el compromiso de nuestros clubes y deportistas con motivo del 25N, 
guardando un minuto de silencio o luciendo un crespón o lazo identificativo como señal de apoyo a la 
lucha contra la violencia machista.

8. Promocionar  que las entidades y clubes deportivos se adhieran cada año telemáticamente  al 
Manifiesto Institucional y al manifiesto del mundo del deporte contra la violencia machista que realiza 
el Institut Catalá de les dones y la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya .
(http://www.gencat.cat/presidencia/formularis/CCE/Adhesio_ICD_2016.html) 

Alcalde: Moltes gràcies, anem a la darrera moció, Secretària
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12121212....4444).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT AMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT AMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT AMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT A    """"SOMSOMSOMSOM    27272727    IIII    
MÉSMÉSMÉSMÉS""""

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per MAJORIA ABSOLUTA, amb els vots 
favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, CIU, ERC-AG-AM, CpG-CUP-PA; i  l'abstenció  dels 
Grups Municipals C's i del PP

El 17 d'abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona com a protesta a l'Equip de Govern de la Universitat per no aplicar 
uns acords aprovats democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària i amb l'objectiu que 
les mocions aprovades s'apliquessin. Aquestes mocions demanaven entre d'altres que la UAB 
desobeís la pujada de taxes del 66% i que s'establissin títols especials de transport pels estudiants . 

La tancada va durar 4 setmanes. Un cop finalitzada la tancada, la Universitat Autònoma de Barcelona 
va denunciar aquests fets. 

27 persones, 25 estudiants, un treballador del Personal d'Administració i Serveis i un treballador del 
Personal Docent i Investigador, han rebut una petició del Ministeri Fiscal demanant penes d'entre 11 i 
14 anys de presó i demandes econòmiques que superen els 400.000 euros. 

Entre els estudiants hi ha un veí de Granollers, Victor Rodilla, que es troba en aquesta situació. 
Entrevistats amb l'afectat, havent conegut els detalls dels fets i del procés i l'estat en què es troba ara, 
es proposa al Ple de l'Ajuntament de Granollers, prendre els següents acords

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

1. Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública i de qualitat, a la qual hi 
puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.
 
2. Reivindicar el dret de les persones a la Manifestació . 

3. Expressar la total disconformitat amb el procés judicial . 

4. Demanar el sobreseïment del cas. 

5. Expressar la nostra solidaritat amb les 27 persones de la comunitat universitària i amb el ciutadà de 
Granollers, Victor Rodilla. 

6. Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 al Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció núm. 3 de Cerdanyola i al Fiscal en cap de Catalunya, a Alerta Solidària i al Grup de Suport 
"Som 27 i més", al Rector de la UAB, al  Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya i a la Presidenta del Parlament de Catalunya. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanades intervencions. No sé si el Partit Popular. 
Endavant senyor Navarro, 

Senyor Navarro: Senyor Terrades no se m'enfadi, llegiré paraules textuals que va dir vostè en el Ple 
de setembre, no me les invento, li prometo, primer de tot va dir, escoltem les paraules i les guardem, i 
respecte a la Moció que va presentar aquest Grup, permetin dir-ho, la vam presentar nosaltres, vostè 
va dir, nosaltres creiem que no arreglarem el problema aprovant mocions, torno a repetir-ho per si hi 
ha algun problema d'audició, nosaltres creiem que no arreglarem el problema aprovant mocions, i en 
tot cas els hi dic que el Govern i l'Alcalde de Granollers està disposat a parlar i a intercedir davant el 
rectorat de la UAB, que és el que ha posat aquesta denúncia, i dit això, home, l'ocupació i els fets que 
en parlen, i va haver de tot, si rasquem una mica i va haver de tot en allà per part dels uns dels altres, 
per tant el que nosaltres com a Govern oferim és com a Govern i el propi Alcalde intercedir davant del 
rectorat, però jo crec que el millor que podia passar és que es retirés aquesta denúncia per part 
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d'aquells que la van presentar i per tant el tema quedi solucionat d'aquesta manera.

Ho he llegit tot, perquè no em digui què he sesgat alguna cosa, sé que hi havia alguna part que potser 
no tocava, la realitat és que al Ple del mes de setembre nosaltres vam presentar una Moció 
pràcticament idèntica aquesta, a la qual el que volíem era que es mostrés el compromís ferm del 
consistori amb una Universitat pública gratuït i de qualitat, i a la qual poguessin tenir accés totes les 
persones, aquest va ser el motiu principal de la protesta que va donar lloc als fets dels  27.

D'altra banda també, volíem reivindicar el dret de manifestació de les persones, expressant la 
solidaritat amb aquestes vint-i-cinc, amb aquests vint-i-set membres de la comunitat universitària. La 
Moció també proposava que l'Ajuntament instés a efectuar una mediació, i a la lliure absolució 
finalment de les vint-i-set persones que estan imputades d'una manera molt i molt excessiva. Com que 
aquesta Moció, entenem nosaltres, no va ser iniciativa del Govern, vostès van dir directe que votaven 
en contra perquè doncs no tenia cap mena de sentit, i ara ens trobem que la presenten, com que el 
contingut és pràcticament el mateix, nosaltres votem a favor, però creiem que és molt important doncs 
els temps i les maneres de fer, doncs que també formin part del debat d'aquest hemicicle. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, alguna altra intervenció? Sí? Endavant senyor Chakir,

Senyor El Homrani: Gràcies senyor Mayoral, alcalde Mayoral. Vull iniciar felicitant-los, donant-los 
l'enhorabona, rectificar és de savis, rectificar és de savis, equivocar-se forma part del procés educatiu 
que tots fem, i que fem contínuament, tots ens equivoquem i tenir la capacitat de rectificar és un 
element positiu i necessari. I els vull felicitar, i iniciar la intervenció amb aquesta felicitació, en primer 
lloc perquè crec que l'interès d'aquesta Moció, que l'interès d'aquesta situació, és per les vint-i-set 
persones afectades, és pel bé d'aquestes vint-i-set persones afectades, és pel bé de la gent que es 
mobilitza i que està patint la persecució, en els últims anys, per part de la fiscalia, recordo això perquè 
això també ho vaig utilitzar i també ho vaig dir el vint-i-set de setembre, que parlava ara el company 
regidor de la CUP, l'Eduard, i els felicitem, els hi donem l'enhorabona. 

Però a mi hi ha una cosa que em preocupa, i crec que els hi haig de dir, crec que els hi haig de dir, és 
que jo em llegeixo l'exposició de motius, bé, aquí es planteja com a fets, hi ha una petita frase que he 
subratllat, havent conegut els detalls dels fets i del procés i de l'estat en què es troba ara. I a mi em 
preocupa perquè igual que els haig de felicitar, quan jo recordo el debat del vint-i-set de setembre, 
quan jo recordo que més enllà del debat de la Moció, després en la part de precs vam tenir fins i tot 
una conversa respecte d'aquesta situació, em preocupa, em preocupa que el Govern local decideixi 
vot de mocions sense conèixer els detalls dels fets, el procés i l'estat en què es troba ara, perquè jo el 
que entenc, és que el 27de setembre, vostès no coneixien els detalls dels fets i del procés i de l 'estat, i 
a mi això em preocupa, els hi dic sincerament, em preocupa perquè el senyor Eduard Navarro ha 
llegit, com que tenim la sort de què aquest Ple s'enregistra, veus la gravació, i a més d'un se li pujan 
els colors, a més d'un se li pujan els colors. Jo va ser d'un Ple que vaig sortir tocat, la veritat els hi dic 
molt sincerament vaig sortir molt tocat.

I únicament em queda dir això, que a part, avui curiosament hi ha hagut un debat allò bastant, bastant 
mogut, i jo m'he anotat algunes frases que han dit el Portaveu del Grup Socialista, el senyor Terrades, 
i l'Alcalde d'aquest municipi el senyor Mayoral. El senyor Terrades en el debat que hem tingut sobre el 
PAES, l'acta del ple que ha reflectit el que ha dit cadascú, el senyor Alcalde, les actes ho diuen, ho 
diran, les actes parlen, em quedo amb aquestes frases que vostès mateixos han dit, i recuperarem el 
27 com ha fet el senyor Eduard, i vull pensar, i em quedo també amb una altra frase que han dit, que 
va haver-hi un moment de somnolència, tal com ha dit l'Alcalde del moment de somnolència que van 
tenir altres administracions, va haver-hi un moment de somnolència.
 
Ara el que ens pertoca a tots, des de la possibilitat que tenim, preocupar-nos per la situació d'aquestes 
vint-i-set persones i per la nostra com a veí, company de la ciutat. I vull acabar, perquè també ho haig 
de dir, felicitar-los, crec que han fet bé presentat aquesta proposta, crec que han fet bé rectificant, han 
sigut setembre, octubre, novembre, desembre, tres mesos després, però han fet bé.
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Alcalde: El senyor Terrades. per part de  Convergència no? Endavant senyor Terrades, 

Senyor Terrades: Deia el senyor Eduard Navarro, vostès van dir que escolten les paraules i les 
guarden, doncs exactament és el que hem fet, hem guardat les paraules, hem escoltat les paraules, 
les hem guardat, l'Alcalde de la ciutat i la regidora Alba Barnusell es van reunir amb el senyor Rodilla 
per conèixer de primera mà els fets, i això és el que porta a aquesta Moció, i vostè que és tant 
aficionat a les actes veurà que la Moció que avui aprovarem, espero que tots plegats o per majoria, no 
és exactament la mateixa que vostès van presentar, no és exactament la mateixa. Vam dir que 
l'Alcalde es posava a disposició, que intercediria, és el que ha fet l'Alcalde, per això avui estem 
discutint i aprovant aquesta Moció.

I nosaltres el que demanem en la línia del que ja vam afirmar en aquell Ple del mes de setembre, és 
justament el sobreseïment d'aquest disbarat, no és el mateix que la lliure absolució, és a dir, nosaltres 
creiem que ja no ha d'arribar a judici, que s'ha de sobreseir, un cop coneguts els fets. És un matís 
diferent i important respecte a la Moció que havia presentat en el mes de setembre. I és veritat, els 
temps i les maneres de fer, sobretot les maneres de fer a vegades són diferents les nostres de les 
seves, no vull dir ni que siguin unes millors que les altres, que són diferents, segur, segur, i no li poso 
cap més adjectiu, perquè sembla que en aquesta Moció tots i estarem d'acord. I finalment davant 
d'alguns problemes, nosaltres seguim pensant que amb mocions no s'arreglen els problemes, 
s'arreglen treballant d'una altra manera. Només això.

Alcalde: Si, en tot cas, gairebé per al·lusions i perquè em correspon, i tinc el dret de fer-ho com a 
Alcalde, tancar aquest debat. Primer, el document o la Moció que es va presentar tenia moltes coses 
que no compartíem, unes quantes, i només han de fer l'anàlisi comparatiu entre l'una i l'altra. Senyor 
Navarro, tenim, hi ha moltes coses que no compartim, i pot anar fent així, però hi ha moltes coses que 
no compartim, hi ha moltes coses que no compartíem. Jo no l'interrompo mai quan vostè parla, oi? No 
l'interrompo mai, no, per tant jo li demano respecte també en vers la meva persona, jo ho faig quan 
vostè parla. A vegades sembla que no. Puc parlar? Em deixa parlar? Em concedeix aquest dret? Sí? 
Gràcies.

Bé, deia hi havia unes quantes coses que no compartíem, i si vostès fan una anàlisi comparatiu, vostè 
és un home de lletres, ho veurà fàcilment, un l'esmentat el Jordi Terrades que és el fet que jo entenc 
que el que no pot fer un Consistori és dir-li a un jutge, una jutgessa, que ha de fer, des del punt de 
vista del veredicte de dictar sentències, sí que li puc sol·licitar que, si us plau, s'abstingui d'intervenir, i 
això és un canvi no menor, passar de la petició que vostès formulaven a la nostra és un canvi no 
menor.
 
I altres consideracions sobre el paper i la forma i el dret i l'entorn de la manifestació, que hi havia 
matisos que nosaltres també, d'alguna manera, també hem apuntat. En tot cas ara no és el moment de 
buscar aquestes diferències, n'hi havia,unes quantes. Hi havia una diferència de mètode, perquè ja 
ens hi hem trobat en altres ocasions, aquest Grup ha intentat fer esmenes a mocions presentades per 
vostès, sovint amb poc èxit, sovint amb poc èxit, i per tant des del punt de vista. I amb què ens vam 
trobar? Ens vam trobar amb una cosa molt senzilla aquest Govern, es va trobar amb una roda de 
premsa de presentació de Moció i una caixa tancada, en tot cas aquest és un mètode que nosaltres ja 
els hi hem explicat moltes vegades que no atendrem ni seguirem, sí a les mocions que es vulguin 
discutir, que es vulguin parlar, estem disposats a parlar-ne, ara si es presenten mocions com caixes 
tancades, doncs nosaltres aquí no hi entrarem, i ho vam explicar. 

I també ho van explicar al senyor Víctor Rodilla, perquè ens hi vam entrevistar, i li vam explicar els 
motius pels quals, jo ho vaig fer també per escrit, amb ell i en persona, pels quals nosaltres no podíem 
donar suport a la Moció. I alhora també li vam proposar, ens vam proposar una manera de treballar 
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que és explicar-li o dir-li al senyor Víctor Rodilla, que podíem aprovar nosaltres, la importància que té 
el llenguatge per mi, i per vostès també, i per tant vam fer una proposta i aquesta proposta llavors 
l'hem mirada de consensuar. I per tant vam generar matisos, els matisos són importants, les paraules 
són importants, i si vostès fan la comparació, els veuran i els trobaran aquests matisos, des d'aquest 
punt de vista en el primer moment també vam dir que ens semblava que la sentència, la petició era 
desmesurada, ho vam dir, i també vaig formular jo, no recordo si vaig parlar, vostès ho veuran, jo crec 
que vaig dir alguna cosa, ara no ho recordo de memòria, però en tot cas crec que vaig dir alguna cosa 
similar a la que estic dient, crec.

Dit això, la Moció està aquí i la senyora Secretària ens ha anunciat que s'aprovarà i per tant serà un 
instrument que va en la línia del que volem, que és que parlant, parlant, avancem. Per això ens 
agrada, ens agradaria, i això ho espero també com Alcalde, que les mocions es plantegin com molt 
obertes i en tot cas aquest mètode habitual que és primer roda de premsa i després Moció, home no 
convida gaire a parlar dels temes gaire, vostès no ens van convidar gaire dels temes. En tot cas la 
Moció queda aprovada.

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

Alcalde: És l'hora dels precs i preguntes. Ah perdó, Partit Popular? No? La CUP?
 

Senyor Navarro: Tenim tres precs. Un és voldríem saber, és a dir, voldríem saber l'opinió del Govern 
donat que ens hem assabentat que en Leroy Merlín obrirà a cent metres del terme de Granollers un 
macro centre de dotze mil metres quadrats, doncs donat que això tindrà un impacte important sobre el 
comerç de Granollers, quines mesures té previstes el Govern per evitar que als afores s'ubiquin grans 
superfícies, aprofitant terrenys de municipis veïns, però tocant al nostre.

Alcalde: Vostè m'ho està preguntant de veritat això?

Senyor Navarro: Sí.

Alcalde: Vostès no tenen un pacte amb el Govern de Catalunya? Doncs escolti, el tema planificació 
territorial és un problema del Govern de Catalunya, des d'aquest el punt de vista nosaltres poca cosa 
podem fer sobre això. Més qüestions?

Senyor Navarro: La segona fa referència també a un prec que li vam fer el mes de novembre, també 
llegeixo textualment doncs sobre el pàrquing de l'hospital vostè em va dir que l'Alcalde intervé i dóna 
l'opinió com a membre del Patronat, quan jo li vaig plantejar si hi havia intervingut per tal d'evitar que 
el preu màxim fos igual. Ara nosaltres li volem preguntar, vam formular una demanda el mes de 
novembre, ens va, no ens la va voler respondre, al cap de dos dies va sortir al 9NOU la notícia que 
aquest pàrquing deixaria de ser el més car. Clar, per nosaltres el tema que ens preocupa és que en el 
Ple de la ciutat no s'informi, després la premsa tregui aquest tema, si és per voluntat del Govern o en 
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tot cas és perquè vostès no tenien coneixement.

Alcalde: Les preguntes sobre l'Hospital les ha de formular a l'Hospital, jo no he fet cap declaració en el 
sentit que vostè diu. Més qüestions? 

Senyora Oliver: Miri, jo tinc un prec, com tothom sap, el President de la Generalitat, en Carles 
Puigdemont, està convocant pel proper, aviat, aquest divendres 13, 23 de desembre, entitats, 
organitzacions, que integren el Pacte Nacional pel dret a decidir, és a dir l'objectiu de teixir un consens 
per afavorir un referèndum. A mans de l'hemeroteca hem anat a buscar aquests antecedents i resulta 
que el 30 de juliol hi va haver un Ple, al 2013, per tant encara els de la CUP no hi eren aquí, la roda 
per això ja estava inventada, malauradament, i llavors tirem d'hemeroteca i llavors ens trobem que en 
aquell Ple hi va haver tres mocions. La primera que ens adherim per tant al Pacte Nacional pel dret a 
decidir, una segona Moció que donava ple recolzament a la Comissió d'estudi precisament sobre el 
dret a decidir, i en aquell mateix Ple una tercera Moció en la qual comprometia l 'Ajuntament a impulsar 
i defensar la convocatòria d'un referèndum.
 
Fruit d'aquests antecedents i per tant amb la magnitud que això implica a l'Ajuntament de Granollers, i 
atenent també que el dia 11 de setembre vam tenir un Ban que evidentment l'Alcalde enguany també 
posava de manifest la necessitat de celebrar un referèndum, doncs fruit de tot això, i fruit d'aquesta 
convocatòria que està fent en Carles Puigdemont, malgrat que no hi hagi invitacions formals i per què 
no voldríem que el nostre Alcalde fos menys, menys voluntariós en aquest sentit del que ha manifestat 
públicament l'alcaldessa Ada Colau, doncs ens agradaria i aquest és el nostre prec, demanar-li que si 
us plau, a través del seu Alcalde, del nostre Alcalde, l'alcalde Majoral, doncs assisteixi a aquest Pacte 
Nacional per tal que la ciutat de Granollers també estigui implicada i representada en aquest teixir en 
favor d'un referèndum. Gràcies. 

Alcalde: Aquest Alcalde està a favor d'un referèndum, ho segueix estant i també he explicat com, un 
referèndum legal i acordat, i seguirà treballant per aquest referèndum legal i acordat, amb els socis 
que pugui, i en tot cas el paper i el camí d'aquest Alcalde i el paper i el camí que aquest Alcalde 
defensa pel país, el que farà és seguir fent a partir dels seus criteris, i no a partir dels criteris d'altres 
persones, des d'aquest punt de vista insistir, insistiré i seguiré defensant aquest itinerari , l'itinerari d'un 
referèndum legal i acordat, i quan pugui en el senyor Puigdemont li explicaré el que crec que hauria de 
fer.
Més preguntes? Per part de Ciutadans? Per part d'Esquerra, sí? 

Senyora Maynou: Bé, nosaltres tenim una pregunta molt, molt tècnica, o molt administrativa, nosaltres 
avui hem rebut resposta a la petició d'informació que vam fer el passat dia u de desembre, i sí que ens 
ha sorprès, perquè sí que entenem que a nivell tècnic és evident que la informació que es demana 
s'ha de tenir un temps per preparar, etcètera, però en aquest cas era bàsicament fotocòpies d'uns 
documents que formaven part d'un expedient. I en tot cas la resposta ens ha arribat avui, tot i que a 
nivell tècnic està signat el dia dos de desembre, i ens agradaria saber si és que en algun lloc queda 
parada la informació, o queda com segrestada, en tot cas volia fer una pregunta, i el prec és que no 
s'excedeix els terminis legals, i bé, el prec és que no s'excedeix els terminis, i la pregunta seria saber 
perquè una informació preparada el dia dos de desembre, ens arriba el dia vint, gràcies.

Alcalde: Doncs a la primera qüestió vostès tenen la resposta. Si, i en tot cas crec que l'u de desembre 
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al vint de desembre no ha passat una eternitat, tenir en compte que hi ha hagut una setmana una mica 
complicada. Però en tot cas, vostès tenen la informació, intentem anar el més ràpid possible, i a 
vegades això és més difícil del que sembla. Més qüestions? Per part de Convergència i Unió? No? 
Aixequem la sessió

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

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